
HISTORIA - VU CC PROFESSOR PDF1
Diagramador: CRIS

074.998.001.001

P
R

O
F
E

S
S

O
R

CONECTE HISTORIA VU - caderno competencia - capa professor.indd   1 14/05/14   15:43



Sumário

Enem  3

Os objetivos  3

ProUni e Enem  4

O Enem e as universidades  4

Interdisciplinaridade e contextualização  5

Para ler o mundo  9

Para ler o texto  9

Infográficos  9

Gráficos  11

Ler os mapas para ler o mundo  14

A linguagem publicitária  16

Potencializando fantasias e desejos  16

Mobilizando a população  16

Mudando comportamentos  17

Publicidade interativa  17

Tiras, quadrinhos e charges  18

Os eixos cognitivos  21

A matriz do Enem  22

Ciências humanas e suas tecnologias  23

Ciências humanas e seus objetos do conhecimento  24

Atividades  25

001-002-Cad_Comp_HistoriaVU.indd   2 19/05/14   10:27



165

 C1 • H1 

162  Leia atentamente o excerto abaixo para responder à questão.

Há cinco décadas iniciava-se nos Estados Unidos uma 
série de manifestações contrárias às formas de vida e de 
pensamento hegemônicas no mundo ocidental. Era a época 
do otimismo norte-americano pós-guerra, da ideologia do 
desenvolvimento, do anticomunismo, do patriotismo etc., 
e aquelas manifestações desejavam justamente colocar-se 
na contramão do capitalismo, do consumismo, das normas 
morais tradicionais, da concepção vigente de trabalho, fa-
mília, arte etc. Ao conjunto delas costuma-se dar o nome 
de contracultura (...).

(A contracultura. In: Revista Cult. São Paulo:  
Editora Bregantini, n. 152, nov. 2010. p. 52.)

De acordo com o texto:

a) a contracultura surgiu nos Estados Unidos com o objetivo de 
criar padrões artísticos que permitissem a redução da influ-
ência da cultura soviética, dominante no país.

b) o movimento conhecido como contracultura teve sua origem 
na propaganda oficial do governo dos Estados Unidos, como 
forma de despertar o nacionalismo.

c ) a chamada contracultura surgiu nos Estados Unidos com o in-
tuito de contestar os padrões políticos, econômicos e sociais 
vigentes na década de 1960. 

d) a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria fez com que sua 
cultura se espalhasse pelo mundo, eliminando as culturas 
locais, daí a denominação contracultura.

e) a resistência das populações de áreas dominadas pelos Esta-
dos Unidos nos anos de 1960, contra a imposição da cultura 
americana, fez com que surgisse a contracultura.

 C1 • H5 

163 Ainda é forte a crença em que o patrimônio cultural do país é 
composto somente por bens materiais que constituem a iden-
tidade brasileira. No entanto, segundo a historiadora Martha 
Abreu, a legislação federal também considera

(...) como patrimônio da nação, manifestações culturais 
imateriais, ou seja, saberes e formas de expressão, musicais 
e festivas, dentre outras. A eleição dos patrimônios de uma 
nação – materiais e imateriais – é uma das operações políticas 
mais importantes para a consolidação de uma determinada 

X 162.  A alternativa C apresenta a definição 
do texto para o termo contracultura: 
uma reação aos padrões 
políticos, econômicos, sociais e 
comportamentais vigentes nos 
Estados Unidos durante a década 
de 1960.
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história, memória e culturas comuns. (...) Fruto da participa-
ção e pressão de novos grupos sociais e políticos, a Consti-
tuição de 1988 conseguiu ampliar a noção de direitos, esten-
dendo às práticas culturais essa noção.

(ABREU, Martha. Cultura imaterial e patrimônio histórico nacional. In: 
ABREU, Martha; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (Orgs.). Cultura 

política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 353 e 359-360.)

De acordo com a autora, a legislação vigente no país garante 
uma das seguintes alternativas:

a) Somente são considerados patrimônios culturais brasileiros 
bens materiais, como imóveis, sítios arqueológicos, cidades 
como Ouro Preto e Paraty, acervos documentais, entre outros.

b) O patrimônio cultural imaterial brasileiro, como manifestações 
literárias e musicais, festas e práticas religiosas, é mais valori-
zado pela Constituição de 1988 do que o patrimônio material.

c) São tratados como patrimônios culturais brasileiros bens 
materiais, como o acervo de um museu, e bens imateriais, 
como a capoeira.

d) O patrimônio cultural do país, seja material, seja imaterial, 
tem escassa contribuição para a história e a memória da so-
ciedade brasileira.

e) A Constituição de 1988 não valorizou devidamente a impor-
tância do patrimônio cultural do país.

 C1 • H5 

164 A pintura abaixo faz parte da produção do movimento moder-
nista, surgido no Brasil nos anos de 1920. Após a leitura de 
uma análise sobre essa obra, além de considerar o modernismo 
como um todo, assinale a alternativa incorreta.

São Paulo, Tarsila do Amaral, 1924.

X163.  A legislação federal considera que 
são patrimônios culturais tanto os 
bens materiais quanto os imateriais. 
Além disso, ambos contribuem 
para o conhecimento da história 
e a preservação da memória da 
sociedade.
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Na tela, Tarsila se vale da sobreposição de planos horizon-
tais. Na parte superior do quadro, vê-se uma série de prédios 
perfilados. À esquerda, um painel com inscrições de números 
e, à direita, o vagão do trem. Nos dois terços inferiores, figuram 
alguns elementos verticais, como os pilares de um viaduto e a 
árvore esférica. A linha ondulada do rio corta o quadro na hori-
zontal e compõe com as demais listras retilíneas, em diferentes 
cores, dispostas sucessivamente. Em primeiro plano, ressaltam 
as estranhas figuras de bombas de gasolina, sinalização urbana 
humanizada.

(TUTTOILMONDO, Joana. São Paulo, de Tarsila do Amaral. 
In: Revista Nossa História. São Paulo: Vera Cruz, ano 1, no 3, 

janeiro de 2004. p. 42.)

a) O trem e as bombas de gasolina no quadro procuram de-
monstrar a importância dos transportes para o desenvolvi-
mento de São Paulo.

b) A representação das bombas de gasolina com forma huma-
na procura realçar que o progresso material não desumani-
zou a cidade de São Paulo.

c ) O quadro, como o modernismo de forma geral, inspirou-se 
em movimentos da vanguarda europeia, como o cubismo e 
o dadaísmo. 

d) A ausência de pessoas na pintura manifesta o processo de 
urbanização e desenvolvimento de São Paulo nas primeiras 
décadas do século XX.

e) O modernismo procurou criar padrões artísticos e culturais 
que manifestassem elementos da realidade brasileira da 
época.

 C1 • H4 

165 Os fragmentos a seguir apresentam duas canções compostas 
durante o período do governo de Getúlio Vargas conhecido 
como Estado Novo. Após a leitura das informações, assinale 
a alternativa que mais bem expressa a relação entre os dois 
textos.

Quem trabalha 

É quem tem razão

Eu digo

E não tenho medo 

De errar 

Quem trabalha...

X

164.  O quadro de Tarsila do Amaral 
insere-se no modernismo brasileiro, 
movimento fortemente influenciado 
pelas chamadas vanguardas 
europeias e marcado pela tentativa 
de recriação da cultura nacional por 
meio da representação de elementos 
da realidade do país. A representação 
da cidade sem a presença de seres 
humanos, o concreto, o viaduto e o 
trem apontam para um progresso 
material, mas o conjunto não 
denuncia necessariamente a 
desumanização do espaço urbano 
– vide as bombas de gasolina com 
forma humana.
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O Bonde São Januário

Leva mais um operário

Sou eu 

Que vou trabalhar

O Bonde São Januário...

Antigamente 

Eu não tinha juízo

Mas hoje 

Eu penso melhor 

No futuro

Graças a Deus

Sou feliz

Vivo muito bem

A boemia

Não dá camisa 

A ninguém

Passe bem!

(O Bonde São Januário, Wilson Batista e Ataulfo Alves, 1940.  
Disponível em: <http://letras.terra.com.br/wilson-batista/259906/>.  

Acesso em: 18 jan. 2011.)

Em Sete e meia da manhã (1945), de Pedro Caetano e 
Claudionor Cruz, Dircinha Batista (...) canta a via-crúcis de 
uma operária na luta pelo pão-nosso-de-cada-dia. (...) “Estou 
atrasada/E se não for para o batente/Ele vai me dar pancada/
Estou tão cansada/De ouvir todo dia/A mesma toada/O apito 
da fábrica a me chamar/Levanta da cama e vem trabalhar/
Mas que viver desesperado”.

(PARANHOS, Adalberto. Os desafinados do Samba na cadência do Estado 
Novo. In: Revista Nossa História. São Paulo: Vera Cruz, ano 1, n. 4, 

fevereiro de 2004. p. 18.)

a) As duas músicas retratam a felicidade dos operários, decor-
rência da política trabalhista de Getúlio Vargas.

b) Enquanto a primeira canção demonstra a insatisfação com 
a situação do operariado, a segunda exalta a situação dos 
operários.

c ) Enquanto a primeira canção enaltece o trabalho, a segunda 
o encara como algo sacrificante e desumano. 

d) As duas canções criticam a situação de sofrimento imposta 
aos operários devido às longas jornadas de trabalho.

e) A primeira canção faz apologia ao governo de Getúlio, en-
quanto a segunda o critica abertamente.

165.  A letra da canção de Wilson Batista 
e Ataulfo Alves, apesar de ter sido 
alterada pela censura estadonovista, 
demonstra a satisfação do operário 
ao tomar o bonde em direção ao 
trabalho; trabalho este que lhe 
permite deixar a vida de boemia. 
Já a música de Pedro Caetano e 
Claudionor Cruz retrata o cotidiano 
sofrido de uma operária brasileira, 
queixando-se da dura vida de 
trabalhadora.

X
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 C2 •  H7 

166 Leia atentamente este excerto.

Guerra preventiva e democracia são fundamentalmen-
te incompatíveis. A primeira requer unilateralismo, força bruta 
e a disposição de combater o medo no seu próprio território.  
A segunda pede cooperação, respeito às leis e disposição de 
pagar o preço de ter de permanecer no campo da transparência 
e da franqueza. (...) O medo inspirado pelo poderio militar é um 
instrumento conveniente e, a curto prazo, eficiente. Mas o medo 
é o instrumento principal do terrorismo, seu único recurso e, a 
longo prazo, a democracia não pode ganhar a guerra contra o 
terrorismo se lutar no terreno dele. (...) Os Estados Unidos têm 
de escolher – guerra preventiva ou democracia? Não podem ter 
ambas.

(BARBER, Benjamin R. O Império do Medo – Guerra, terrorismo e 
democracia. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 28.)

Da análise do texto, podemos depreender que:

a) apenas a guerra preventiva pode promover a eliminação do 
terrorismo em escala global, já que a tentativa de democra-
tização de nações terroristas por meios pacíficos mostrou-se 
ineficaz.

b) a chamada guerra preventiva desperta o medo nos povos 
invadidos, mas, além de dificultar a democratização dessas 
regiões, tende a provocar uma reação de igual intensidade. 

c ) o terrorismo praticado pelos países considerados inimigos da 
democracia tem como causa exclusiva as invasões promovi-
das pelos Estados Unidos aos seus territórios.

d) o conceito de guerra preventiva, adotado pelos Estados Uni-
dos para justificar sua ação contra países inimigos, tem como 
causa os atentados terroristas ao seu território em 2001.

e) a verdadeira democracia, defendida pelos Estados Unidos, 
não pode ser alcançada em países terroristas, daí a necessi-
dade de interferência estrangeira em suas questões internas.

 C2 • H10 

167  (...) No meio da mais terrível repressão, um grupo de 
mães de desaparecidos – assim foram denominadas as víti-
mas do terrorismo de Estado – começou a se reunir todas as 
semanas na Plaza de Mayo, marchando com a cabeça coberta 
por um pano branco, pedindo que seus filhos reaparecessem. 
Ao cobrar respostas, combinando o testemunho doloroso com 
a questão ética, em nome de princípios como a maternidade, 
que os militares não podiam questionar nem englobar na 

X 166.  De acordo com o texto, as ações 
dos terroristas ganham mais força 
se combatidas com os mesmos 
métodos por eles utilizados. Infligir o 
medo no inimigo pode, de fato, inibir 
a ação desses grupos extremistas, 
mas, segundo o autor, dificulta 
a redemocratização dos países 
dominados, além de estimular uma 
ação contrária. Por isso a conclusão 
do texto: não é possível conciliar 
guerra preventiva e democracia.
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“subversão”, elas atacaram o próprio centro do discurso re-
pressivo e começaram a atingir a indiferença da sociedade. 
(...) A partir de 1981, os militares se viram obrigados a dar 
alguma resposta a um assunto que pretendiam arquivar sem 
discussão. (...)

(ROMERO, Luis Alberto. História contemporânea da Argentina. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 216.)

No texto, o autor descreve o movimento que ficou conhecido 
como “As mães da Plaza de Mayo”, durante a ditadura militar 
na Argentina, entre 1976 e 1983. Em suas manifestações, elas 
exigiram que a Junta Militar desse explicações sobre o “desa-
parecimento” de seus filhos. Cerca de 30 mil pessoas “desapa-
receram” durante a ditadura. A partir do texto, assinale a única 
alternativa correta.

a) As mães da Plaza de Mayo eram “subversivas” e queriam 
derrubar o governo.

b) O movimento das mães fracassou diante da intransigência e 
intolerância dos militares argentinos.

c) A indiferença da sociedade em relação ao desaparecimento 
de pessoas prejudicou a luta das mães para obterem infor-
mações sobre seus filhos.

d) O movimento das mães obrigou os militares a darem satisfa-
ções sobre os desaparecidos e retirou a sociedade argentina 
da indiferença diante do terrorismo de Estado.

e) O movimento das mães da Plaza de Mayo pouco influenciou 
a vida política argentina durante a ditadura militar. 

 C2 • H7 

 168  (...) Talvez o mais singular processo político pós-re-
volucionário num país experimentando o despertar árabe 
seja o do pobre, fraturado e carente de água Iêmen. À sua 
maneira, confusa, o Iêmen está fazendo o que todos os 
outros países não conseguiram: ter um diálogo nacional 
sério, amplo, onde diversas facções políticas, novos parti-
dos, jovens, mulheres, islamistas, tribos do Norte e do Sul 
estão se apresentando uns aos outros em seis meses de 
negociações – antes de escrever uma nova Constituição e 
convocar eleições presidenciais.

(...) Depois de décadas silenciados, todos querem falar 
agora. As mulheres são um terço dos delegados, e os ho-
mens estão tendo que se adaptar. E tudo foi possível gra-
ças ao despertar gradual (e complicado) no país, iniciado 
com protestos em 2011. (...)

(FRIEDMAN, Thomas L. O Globo. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2013, 
Mundo. p. 21.)

X
167.  A mobilização das “mães da Plaza 

de Mayo” obrigou os militares, 
que controlavam a sociedade por 
meio de um terrorismo de Estado, 
a darem satisfações sobre os 
desaparecimentos políticos, retirando 
a sociedade argentina da indiferença 
em relação a esse tema.
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Sobre a chamada Primavera Árabe, marque a alternativa corre-
ta sobre o caso do Iêmen.

a) O processo de democratização do Iêmen enfrenta grandes difi-
culdades diante dos protestos de diversos segmentos sociais.

b) A fome, as divisões políticas e a falta de água são empeci-
lhos para a sociedade do Iêmen fundar instituições democrá-
ticas.

c) O Iêmen promove o processo de democratização debatendo 
livremente sobre os problemas do país com diversos seg-
mentos sociais.

d) Os longos debates no país e as negociações entre grupos 
políticos atrasam a promulgação de uma nova Constituição e 
a convocação de eleições presidenciais, prejudicando a de-
mocratização do país.

e) O debate político no Iêmen ficou restrito às elites políticas do 
país.

 C3 • H11 

 169  No alvorecer do século XX, o Rio de Janeiro sofreu, de 
fato, uma intervenção que alterou profundamente sua fisio-
nomia e estrutura, e que repercutiu como um terremoto nas 
condições de vida da população (...). Além das obras de de-
molição e reconstrução sem precedentes (...).

Em junho de 1904, foi submetido ao Congresso o projeto 
de lei reinstaurando a obrigatoriedade da vacinação e revaci-
nação contra a varíola (...). Recrudesceu, então, a oposição ao 
governo, tendo como alvos o “General Mata-mosquitos” e o 
“Bota-abaixo”. (...) O movimento contava com a colaboração 
dos monarquistas que vinham se organizando em partidos e 
jornais. Paradoxalmente, aliavam-se aos inimigos encarniçados 
da véspera os militares que empunhavam a bandeira do repu-
blicanismo (...).

(...) Quando os jornais publicaram, em 9 de novembro, o 
esboço do decreto que ia regulamentar o “Código de Tortu-
ras”, a cidade foi paralisada pela Revolta da Vacina por mais 
de uma semana (...) por forças sociais heterogêneas, compon-
do-se, na realidade, de duas rebeliões imbricadas: o grande 
motim popular contra a vacina e outras medidas discricioná-
rias e segregadoras impostas em nome do “embelezamento” 
e “saneamento” da cidade, e a insurreição militar deflagrada 
dias depois, com o objetivo de depor o presidente Rodrigues 
Alves.

(BENCHIMIL, Jaime. Reforma urbana e Revolta da Vacina na cidade do 
Rio de Janeiro. In FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. 

O tempo do liberalismo excludente. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2003. Coleção O Brasil Republicano, vol. 1. p. 234 e 273.)

X 168.  Depois de longo regime político 
repressivo, a rebelião de 2011 
permitiu que diversos grupos sociais 
e políticos no Iêmen discutissem 
abertamente sobre os problemas 
do país, abrindo espaço para um 
debate público amplo e sério, 
visando à construção de instituições 
democráticas.
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Sobre o episódio conhecido como Revolta da Vacina, leia as 
afirmações abaixo e, a seguir, marque a única opção correta.

I – O chamado “Bota-abaixo” foi um dos motivos para a eclo-
são da Revolta da Vacina: as reformas urbanas promovidas 
pelo prefeito Pereira Passos atingiram a população mais po-
bre com as demolições de suas casas, gerando grande insa-
tisfação popular.

II – Na análise da Revolta da Vacina deve ser considerada a 
participação de monarquistas e militares. Os primeiros eram 
contra a República; os segundos eram opositores do governo 
Rodrigues Alves.

III – A Revolta da Vacina foi uma grande revolta popular contra a 
lei que tornava a vacinação contra a varíola obrigatória.

a) II e III estão corretas.

b) I e II estão corretas.

c) Apenas a I está correta.

d) Todas estão corretas.

e) Apenas a III está correta.

 C4 • H14 

 170 Sobre a Revolução Russa de 1917, o historiador Eric Hobsbawm 
afirma que:

A reivindicação básica dos pobres da cidade era pão, e 

a dos operários entre eles, melhores salários e menos ho-

ras de trabalho. A reivindicação básica dos 80% de russos 

que viviam da agricultura era, como sempre, terra. Todos 

concordam que queriam o fim da guerra, embora a massa 

de soldados camponeses que formava o exército não fos-

se a princípio contra a luta como tal, mas contra a severa 

disciplina e maltrato de outros soldados. (...) Ao contrário 

da mitologia da Guerra Fria, que via Lenin essencialmente 

como um organizador de golpes, a única vantagem real 

com que ele e os bolcheviques contavam era a capacidade 

de reconhecer o que as massas queriam: de conduzir, por 

assim dizer, por saber seguir. (...)

(HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. O breve século XX: 1914-1991. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 68.)

Assinale a única alternativa correta.

a) Hobsbawm concorda com as versões criadas durante a Guer-
ra Fria de que a Revolução Russa foi um golpe tramado por 
Lênin e os bolcheviques.

X

169.  A Revolta da Vacina resultou da 
confluência de insatisfações populares 
e das elites políticas contra o governo. 
No caso da população mais pobre, as 
habitações populares, como cortiços e 
casas de cômodo, foram demolidas com 
as reformas urbanas do prefeito Pereira 
Passos, obrigando trabalhadores a se 
mudarem para outras regiões da cidade. 
Entre setores das elites políticas havia 
grandes insatisfações: os monarquistas 
queriam o fim do regime republicano 
e entre muitos militares havia grande 
oposição ao presidente Rodrigues Alves. 
A lei que tornou a vacina obrigatória foi 
o estopim para a grande rebelião que 
ocorreu no Rio de Janeiro.

165-240-Cad_Comp_HistoriaVU.indd   172 14/05/14   15:03



173

b) Segundo o texto, ocorreu uma revolução na Rússia porque os 
bolcheviques tomaram o poder político no país pela força. 

c) Lênin e os bolcheviques atenderam às reinvindicações de 
camponeses por terra e a dos operários por melhores salá-
rios, mas nem por isso Hobsbawm considera que na Rússia 
houve um processo revolucionário.

d) Para Hobsbawm, não há diferenças substanciais entre golpe 
e revolução, uma vez que Lênin e os bolcheviques atende-
ram às reivindicações de operários e camponeses.

e) Para Hobsbawm não se pode considerar a Revolução Russa 
de 1917 como um golpe porque Lênin e os bolcheviques 
souberam reconhecer as reivindicações de operários e cam-
poneses, além da exigência da sociedade pelo fim da parti-
cipação da Rússia na Primeira Guerra Mundial.

 C4 • H16 

 171 Leia atentamente o fragmento abaixo e assinale a alternativa 
que mais bem expressa seu conteúdo.

Os escritores do século XIX que já eram adultos quando 
viveram a experiência das suas primeiras viagens ferroviárias 
deixaram registros muito reveladores sobre suas impressões. 
Eis como Victor Hugo comentou a vista da paisagem rural 
pela janela do trem em movimento: “As flores ao longo da 
ferrovia não são mais flores, mas manchas, ou melhor, fachos 
de vermelho ou branco; não há mais pontos, tudo se con-
verte em traços. Os campos de trigo são grandes cabeleiras 
loiras desgrenhadas... As cidades, as torres das igrejas e as 
árvores desempenham uma dança louca em que se fundem 
no horizonte”.

(SEVCENKO, Nicolau. A Capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio. 

In: NOVAIS, Fernando A. (Org.). História da vida privada no Brasil. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1998. v. 3. p. 516.)

a) As mudanças promovidas pelas novas tecnologias determi-
nam novas formas de observar o mundo que nos cerca.

b) As ferrovias auxiliaram no processo de criação de escritores 
do século XIX, como fica claro no comentário de Victor Hugo.

c ) O impressionismo surge com Victor Hugo a partir da obser-
vação da natureza feita através da janela de um trem em 
movimento.

d) As novas tecnologias não alteraram, em nenhum momento, 
as impressões que os antigos tinham do mundo.

e) O desenvolvimento ferroviário teve papel fundamental na 
produção artística e cultural da segunda metade do século XIX.

X

170.  Hobsbawm critica as versões, criadas 
durante a Guerra Fria, de que Lênin e 
os bolcheviques deram um golpe de 
Estado em 1917, na Rússia. Para ele, 
ocorreu um processo revolucionário. 
Lênin e os bolcheviques souberam 
conduzir e dar respostas satisfatórias às 
reivindicações de operários e soldados, 
bem como tiraram o país da guerra.

X 171.  De acordo com o texto, a velocidade 
do trem promovia uma nova forma 
de observação da natureza, como 
fica claro no comentário do escritor 
Victor Hugo.
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 C1 • H1 

 172 Atente para os fragmentos abaixo.

Revolução dos Cravos foi o movimento que derrubou 
o regime salazarista em Portugal, em 1974, de forma a 
estabelecer as liberdades democráticas promovendo trans-
formações sociais no país. Após o golpe militar de 1926, 
foi estabelecida uma ditadura no país. (...) No dia 25 de 
abril de 1974, explode a revolução. (...) A população saiu 
às ruas para comemorar o fim da ditadura e distribuiu cra-
vos, a flor nacional, aos soldados rebeldes em forma de 
agradecimento.

(Revolução dos Cravos. Disponível em: <www.historiadomundo.com.br/
idade-contemporanea/revolucao-dos-cravos.htm>. Acesso em: 28 jan. 2011).

Foi bonita a festa, pá/Fiquei contente/E ainda guar-
do, renitente/Um velho cravo para mim/ (...) Sei que há 
léguas a nos separar/Tanto mar, tanto mar/Sei também 
quanto é preciso, pá/Navegar, navegar/Canta a primave-
ra, pá/Cá estou carente/Manda novamente/Algum chei-
rinho de alecrim.

(HOLLANDA, Chico Buarque de. Tanto Mar – composição de 1978.  
In: Chico Buarque – Letra e Música. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004. p. 172).

Assinale a alternativa que mais bem expressa a relação entre 
os textos acima.

a) O controle sobre os movimentos nacionalistas no Brasil dos 
militares, levou à necessidade de compositores como Chico 
Buarque ocultarem suas críticas por meio de referências a 
países estrangeiros.

b) A canção, composta durante a ditadura militar no Brasil, ex-
pressa a solidariedade com a vitória da Revolução dos Cravos 
em Portugal, podendo ser associada ao desejo de superação 
do regime brasileiro.

c ) Chico Buarque participou ativamente da oposição ao regime 
militar no Brasil e, durante seu exílio em Portugal, foi um dos 
líderes da Revolução dos Cravos, daí a canção em homena-
gem ao movimento.

d) A produção musical no Brasil durante o regime militar foi vio-
lentamente censurada, levando compositores como Chico Bu-
arque a lançarem suas músicas em países estrangeiros, como 
Portugal.

e) A Revolução dos Cravos em Portugal foi um dos maiores 
estímulos à produção musical no Brasil governado pelos mi-
litares, levando ao fim da censura no país após a gravação 
da canção Tanto Mar. 

X172.  A música Tanto Mar faz uma clara 
referência à Revolução dos Cravos 
em Portugal e, ao mesmo tempo, 
critica a manutenção da ditadura 
militar no Brasil.
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 173 Observe as imagens abaixo e assinale a alternativa que melhor 
pode representar a intenção de Mauricio de Sousa ao parodiar 
obras clássicas da pintura brasileira.

O lavrador de café, Candido Portinari, 
1934. 
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Chico lavrador de café, Mauricio de Sou-
sa, 1989. (In: História em quadrões com 
a Turma da Mônica. São Paulo: Globo, 
2010. p. 59.)
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Independência ou morte, Pedro Américo, 1888.
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Independência da Turma, Mauricio de Sousa, 2001. (In: História em quadrões com a 
Turma da Mônica. São Paulo: Globo, 2010. p. 50.)
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a) A possibilidade de preservação da cultura brasileira por meio 
da reprodução de obras clássicas com personagens conheci-
das pelas novas gerações. 

b) O desejo claro de aumentar os lucros com a venda de qua-
dros nos quais aparecem personagens já consagrados junto 
aos brasileiros.

c ) A única intenção do artista com os quadros é parodiar obras 
clássicas, desvalorizando a cultura clássica nacional. 

d) A possibilidade de resgatar nomes da pintura nacional es-
quecidos pelas novas gerações, apesar de sua importância à 
sua época.

e) A intenção de valorizar a cultura nacional por meio da co-
mercialização de obras consagradas adaptadas aos novos 
tempos.

 C2 • H8 

 174 Leia o texto abaixo, sobre o processo de migração interna no Brasil.

A Região Sudeste do Brasil, até o final do século XX, 
recebeu a maior quantidade de fluxos migratórios do país, 
principalmente o estado de São Paulo, pelo fato de fornecer 
maiores oportunidades de emprego em razão do processo 
de industrialização desenvolvido. No entanto, nas últimas 
décadas as Regiões Centro-Oeste e Norte têm sido bastante 
atrativas para os migrantes (...). As políticas públicas para a 
ocupação do oeste brasileiro foram determinantes para esse 
redirecionamento dos fluxos migratórios no Brasil. A cons-
trução de Brasília, os investimentos em infraestrutura, novas 
fronteiras agrícolas, entre outro fatores contribuíram para 
essa nova distribuição.

(FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. Migração Interna no Brasil. 
Disponível em: <www.brasilescola.com/brasil/migracao-interna-no-brasil.

htm>. Acesso em: 27 jan. 2011.)

De acordo com o texto:

a) a região Sudeste, e principalmente São Paulo, continua sen-
do o maior polo de atração de migrantes de outras regiões, 
apesar das tentativas do governo de estimular a ocupação 
de outras áreas.

b) a construção de Brasília é o único fator desencadeador do 
redirecionamento dos fluxos migratórios internos, fazendo 
com que o desenvolvimento econômico da região Centro-
-Oeste superasse o do Sudeste.

c ) o desenvolvimento de São Paulo, por conta de sua indus-
trialização nas últimas décadas do século XX, promoveu a 
mudança do fluxo migratório do Centro-Oeste para o Sudeste 
do Brasil.

X173.  Ao parodiar quadros famosos da 
História do Brasil, Mauricio de Sousa, 
garante a possibilidade de as novas 
gerações entrarem em contato com 
obras significativas de nossa cultura, 
substituindo as figuras originais pelas 
personagens da Turma da Mônica.
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d) as políticas públicas de ocupação e investimentos no Centro-
-Oeste provocaram um redirecionamento dos fluxos migra-
tórios no Brasil, anteriormente voltados para o Sudeste.

e) as regiões Norte e Centro-Oeste, por conta de sua industriali-
zação na segunda metade do século XX, eliminou o processo 
migratório para o Sudeste, levando a região a uma séria crise 
econômica e social.

 C2 • H9 

175 Os fragmentos a seguir versam sobre a deposição do Presidente 
João Goulart, em 1964. Leia-os atentamente.

31 de março de 1964 foi um dia de expectativa ansiosa 
nas primeiras horas, e de tranquila vitória e confiança quan-
do o dia já ia chegando ao fim. À meia-noite do dia 31 a 
vitória da democracia estava já assegurada. “O sr. Presidente 
da República, que ostensivamente se nega a cumprir seus 
deveres constitucionais, tornando-se (...) chefe de governo 
comunista, não merece ser havido como guardião da Lei 
Magna e, portanto, há de ser afastado do poder de que abu-
sa (...)” – afirmava o manifesto à Nação, lançado dia 31 pelo 
general Olympio Mourão Filho, comandante da IV a Região 
Militar (...).

(REBELO, Fernando. A Revolução de 1964. In: Integração e escola –  
Datas comemorativas. Juiz de Fora: Esio Pinheiro Dutra, 1979. p. 7.)

E assim é que o Alto Comando Revolucionário, sentindo 
que suas raízes não são profundas, impotente para realizar 
alguma coisa de útil à Nação – pois tirante a deposição do 
Sr. João Goulart não há conteúdo nem forma no movimento 
militar –, optou pela tirania. (...)

Na realidade, [o Ato Institucional no 1] não foi editado. Foi 
simples e tiranicamente imposto a uma Nação perplexa, sem 
armas e sem líderes para a reação. Foi desprezivelmente im-
posto a um Congresso emasculado.

(CONY, Carlos Heitor. O Ato e o fato [publicado originalmente em 11 de 
abril de 1964]. In: O Ato e o fato – O som e a fúria das crônicas contra o 

golpe de 1964. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 26.)

A leitura dos excertos permite concluir que:

a) ambos defendem que a deposição de João Goulart teve como 
principal efeito a manutenção do regime democrático, uma 
vez que o Presidente desejava, efetivamente, a implantação 
de um governo de caráter comunista inspirado na política da 
União Soviética.

b) os dois se complementam, uma vez que o primeiro relata os 
acontecimentos do dia 31 de março de 1964 e o segundo, 

X 174.  O texto afirma que as políticas 
públicas de ocupação, a construção 
de Brasília e outras formas de 
investimentos, promoveram um 
redirecionamento dos fluxos 
migratórios, que até o final do século 
XX direcionavam-se, essencialmente, 
para o Sudeste.
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escrito em 11 de abril do mesmo ano, expõe os efeitos posi-
tivos do sucesso do movimento que depôs o Presidente João 
Goulart. 

c ) expressam visões antagônicas em relação ao movimento 
militar que depôs João Goulart. Enquanto o primeiro afirma 
que sua deposição garantiu a vitória da democracia, o se-
gundo defende a tese de que o governo militar implantou 
um governo tirânico logo no início de sua gestão.

d) ambos defendem a teoria de que, a partir da deposição do 
presidente João Goulart, o Brasil ingressou em um regime 
caracterizado pela implantação de uma ditadura dos mili-
tares, caracterizada pela imposição de Atos Institucionais e 
pelo fechamento do Congresso Nacional.

e) enquanto o primeiro defende que, a deposição de João Gou-
lart foi um golpe de Estado, o que levou o Brasil para um 
regime de cerceamento de liberdades políticas, o segundo 
expressa o apoio ao movimento como forma de se garantir a 
democracia no país.

 C3 • H12 

 176 A Constituição de 1988 e leis promulgadas posteriormente ga-
rantiram muitos direitos aos brasileiros. O racismo e a tortura 
tornaram-se crimes inafiançáveis. A chamada Lei Maria da Pe-
nha garantiu a integridade física e psicológica das mulheres. 
O habeas data permitiu aos cidadãos obterem informações 
sobre si mesmos que constam em órgãos públicos. O Código 
de Defesa do Consumidor e o Programa Nacional dos Direitos 
Humanos foram avanços nos direitos dos cidadãos. Sobre o 
acesso ao Poder Judiciário, a criação dos Juizados Especiais de 
Pequenas Causas Cíveis e Criminais permitiu o acesso rápido 
e sem custos do cidadão à justiça. Apesar dos avanços, para o 
historiador José Murilo de Carvalho o Poder Judiciário não tem 
cumprido o seu papel. 

(...) O acesso à justiça é limitado a pequena parcela da 

população. A maioria ou desconhece seus direitos, ou, se 

os conhece, não tem condições de os fazer valer. Os poucos 

que dão queixa à polícia têm que enfrentar depois os cus-

tos e a demora do processo judicial. Os custos dos serviços 

de um bom advogado estão além da capacidade da grande 

maioria da população. Apesar de ser dever constitucional 

do Estado prestar assistência jurídica gratuita aos pobres, os 

defensores públicos são em número insuficiente para aten-

der à demanda. (...)

(CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil. O longo caminho. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 214-215.)

X175.  Os fragmentos expõem, de fato, visões 
antagônicas sobre o movimento que 
levou à deposição do Presidente João 
Goulart em 1964. O primeiro defende 
que a deposição do comunista João 
Goulart garantiria a manutenção da 
democracia. Já o segundo retrata o 
descontentamento do autor com os 
rumos tomados pela política do país, 
afirmando que o movimento militar, 
sem forma ou conteúdo, instaurou no 
Brasil um sistema tirânico de governo.
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Considerando as ideias expostas, assinale a única alternativa 

errada.

a) Desde a promulgação da Constituição de 1988 diversas leis 

garantem os direitos dos cidadãos brasileiros, como a Lei 

Maria da Penha e o Código de Defesa do Consumidor.

b) A criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas Cí-
veis e Criminais permitiu o acesso da população ao Poder 
Judiciário.

c) A maioria da população tem acesso à justiça no Brasil. O 
Poder Judiciário age de maneira rápida nos julgamentos e os 
custos para o cidadão são pequenos.

d) Somente pequena parte dos brasileiros tem acesso ao Po-
der Judiciário, o que compromete os direitos de cidadania no 
Brasil.

e) O número reduzido de defensores públicos impede que a 
população tenha acesso a advogados sem custos.

 C5 • H21 

177 O uso da internet no Brasil cresce a cada ano, permitindo acesso 
à informação e a bens culturais, assim como a atividades sociais 
e de lazer. Pesquisa publicada na revista Isto É em 2013, mos-
tra que, no Brasil, mulheres (50%) têm praticamente o mesmo 
acesso à internet que os homens (47%). Mas em outros as-
pectos da vida social brasileira, existem muitas desigualdades. 
Analise a tabela e assinale a única resposta correta.

O PAÍS NA REDE

O perfil do usuário de internet no Brasil

Por faixa etária

10 a 15 anos 70%

16 a 24 anos 74%

25 a 34 anos 62%

35 a 44 anos 46%

45 a 59 anos 31%

acima de 60 anos 8%

Por classe social

A 94%

B 80%

C 47%

D 14%

(Fonte: Isto É, 18 dez. 2013, p. 65.)

X 176.  Embora diversas leis tenham sido 
promulgadas garantindo os direitos do 
cidadão, com a Lei Maria da Penha e 
o Código de Defesa do Consumidor, o 
acesso ao Poder Judiciário no Brasil é caro 
e somente setores sociais que podem 
pagar bons advogados conseguem 
garantir seus direitos. Exceção são os 
Juizados Especiais de Pequenas Causas 
Cíveis e Criminais, que permitem o acesso 
à justiça de maneira rápida e sem custos.
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a) A população com maior poder aquisitivo (A/B) e a com ida-
de acima de 35 anos têm maior acesso à internet.

b) Os mais jovens e a população de baixa renda (D/E) usam 
mais a internet do que os adultos acima de 25 anos.

c) A população mais jovem e a de maior poder aquisitivo (A/B) 
usam mais a internet do que os setores de baixa renda.

d) A classe média (C) e a população entre 10 e 15 anos são as 
maiores usuárias da internet.

e) As pessoas com mais de 60 anos usam tanto a internet 
quanto as mais jovens.

 C3 • H14 

178 Os textos abaixo versam sobre a chamada Insurreição Comu-
nista, ocorrida no Brasil em novembro de 1935.

É sempre oportuno retomar a discussão sobre as fa-
mosas “ordens de Moscou” para o desencadeamento das 
insurreições de 1935. (...) Essa adesão [ao movimento co-
munista mundial] exigia o cumprimento de orientações 
estratégicas emanadas da direção da Internacional Comu-
nista para os partidos a ela ligados, mas nunca houve qual-
quer diretiva da Internacional no sentido de um levante 
armado no Brasil. A intriga foi inventada pelo governo 
de Getúlio Vargas, como parte de uma ampla campanha 
anticomunista.

(VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Sangue em novembro. In: Revista 
Nossa História, ano 3, n. 25, novembro de 2005. p. 56-57.)

Manuscritos do líder comunista Luiz Carlos Prestes 
(1898-1990) evidenciam a influência soviética na Intento- 
na Comunista, como ficou conhecida a tentativa de derru-
bar Getúlio Vargas do governo na década de 30. (...) Num 
relatório em espanhol, datado de 6 de março de 1935 – 
oito meses antes da eclosão do levante –, Prestes faz um 
apelo para que Moscou enviasse um agente ao Brasil: “A 
viagem de Rústico (codinome do agente) é cada vez mais 
urgente”.

(ROCHA, Graciliano. Carta de Prestes mostra ação da URSS. In: Jornal 
Folha de S. Paulo, ano 90, n. 29.839, 13 de dezembro de 2010. p. A-10.)

Esses textos:

a) defendem a tese de que a Intentona Comunista foi orga-
nizada por Luís Carlos Prestes com o apoio e participação 
direta de agentes soviéticos, interessados na deposição de 
Getúlio Vargas.

X

177.  A tabela demonstra as desigualdades 
no uso da internet por faixa etária e por 
classe social. A população mais jovem (10 
a 15 anos e 16 a 24 anos) e a adulta (25 
a 34 anos) têm maior acesso à internet, 
diminuindo a frequência a partir dos 35 
anos e com acentuada queda acima de 
60 anos. Em relação às classes sociais, 
as classes A e B são as maiores usuárias 
da internet, com decréscimo desse 
número na classe C, e com acesso muito 
restrito entre os setores mais carentes da 
população (D/E).
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b) apresentam duas versões sobre o movimento de 1935: o 
primeiro defende a tese de que houve influência soviética 
no episódio, enquanto o segundo expõe argumentos contrá-
rios a essa influência.

c ) defendem a tese de que a Insurreição Comunista foi organi-
zada por Luís Carlos Prestes, com o auxílio de militares e polí-
ticos comunistas brasileiros, com o objetivo de depor Getúlio 
Vargas do poder.

d) demonstram que a Intentona Comunista na realidade não 
existiu, foi apenas uma justificativa dada por Getúlio Vargas 
para perseguir os comunistas no Brasil e romper relações 
com a URSS.

e) apresentam duas versões sobre o movimento de 1935: o pri-
meiro defende a tese de que não houve influência sovié tica 
no episódio, enquanto o segundo expõe argumentos que de-
monstrariam essa influência.

 C3 • H17 

179 Analise atentamente o fragmento abaixo para responder à questão.

O investimento não se limita geograficamente; o capital 
é gerenciado durante vinte e quatro horas por dia em mer-
cados financeiros globalmente integrados; bilhões de dóla-
res cruzam os oceanos e continentes em segundos. (...) As 
tecnologias de informação não só permitiram (...) a atuação 
das empresas em diversas partes do mundo de maneira vir-
tual, sem ter a necessidade de constituir bases físicas de 
operação, como tornaram esses volumosos fluxos de recur-
sos inatingíveis por mecanismos estatais de regulação. (...) 
Passou-se simplesmente a admitir (...) que o Estado não 
estaria mais em condições de exercer um atributo essencial 
da soberania: fazer política monetária e fiscal.

(MAGALHÃES, Davidson. Globalização do capital e os Estados Nacionais. 
São Paulo: Anita Garibaldi, 2006. p. 160-161.)

É possível concluir, após a análise do texto, que de acordo com 
o autor:

a) as empresas transnacionais tendem, com o desenvolvimen-
to de novas tecnologias de informação, a firmar parcerias 
com os governos de seus Estados de origem com o objetivo 
de evitar especulações financeiras.

b) o desenvolvimento de novas tecnologias de informação per-
mite aos Estados exercer um maior controle sobre as ativida-
des econômicas e financeiras, impedindo que grupos financei-
ros privados dominem o capital do país.

178.  O primeiro texto, escrito em 2005, 
defende que a Insurreição Comunista 
não contou com a influência soviética 
e que essa ligação foi apenas o 
argumento encontrado por Getúlio 
Vargas para perseguir os comunistas 
no Brasil. O segundo texto, de 2010, 
escrito após a Rússia enviar ao Brasil 
correspondências de Luís Carlos 
Prestes com os soviéticos, expõe 
argumentos de que Prestes chegou 
a solicitar a vinda imediata de um 
agente soviético para auxiliá-lo no 
movimento.

X
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c ) graças às novas tecnologias de informação, o gerenciamento 
do capital investido em países distantes dos centros físicos 
das grandes empresas, é feito exclusivamente pelos grupos 
detentores dessas tecnologias. 

d) as novas tecnologias de informação permitem às empresas 
atuarem em várias partes do mundo sem necessidade de 
presença física, além de dificultarem o controle do Estado 
sobre essas atividades financeiras. 

e) a necessidade de redução de custos com a produção leva 
grandes grupos econômicos e financeiros a procurarem ins-
talar suas empresas em regiões onde a mão de obra espe-
cializada é mais barata.

 C4 • H20 

180 Leia os dois textos abaixo com atenção. O primeiro foi redigido 
em 1911 pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor. Seus 
métodos de trabalho ficaram conhecidos por taylorismo ou for-
dismo, sendo aplicados na indústria dos Estados Unidos e segui-
dos por vários países do mundo no início do século XX. O segun-
do texto é do historiador Jacob Gorender. Ele trata do método de 
trabalho industrial conhecido como toyotismo. Surgido na fábrica 
Toyota, o toyotismo substituiu o taylorismo nas indústrias nas 
últimas décadas do século XX.

Como argumento a favor do estudo científico dos moti-
vos capazes de influir no trabalho diário do operário, pode 
ser citada a perda de ambição e iniciativa que experimen-
tam os trabalhadores quando postos em grupos em vez 
de serem tratados separadamente como pessoas. Análise 
cuidadosa demonstrou que, quando os trabalhadores estão 
reunidos, tornam-se menos eficientes do que quando a am-
bição de cada um é pessoalmente estimulada. (...) Depois 
que o trabalho em grupos foi dessa maneira suprimido, 
constituiu-se uma equipe realmente extraordinária de tra-
balhadores de pá, graças à seleção cuidadosa e ao treina-
mento científico e individual. A cada um desses homens foi 
dado um vagão separado, para descarregar num dia e seu 
ordenado dependia do rendimento pessoal. Ao homem que 
descarregava maior porção de minério pagava-se mais alto 
salário, apresentando-se, então, oportunidade excepcional 
que veio demonstrar a importância da individualização das 
tarefas. (...)

(TAYLOR, Frederick W. Princípios de administração científica. São Paulo: 
Atlas, 1995, p. 60-61.)

X
179.  Segundo o autor do texto, o 

desenvolvimento de novas 
tecnologias de informação permite 
aos grandes grupos econômicos e 
financeiros estarem presentes em 
todo o planeta sem a necessidade 
de constituição de bases físicas de 
suas empresas em outras regiões. 
Além disso, a agilidade com que o 
capital circula pelo planeta dificulta a 
interferência do Estado nas questões 
relacionadas a essa globalização 
econômica.
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(...) Cada equipe seria responsável pela qualidade de 
sua produção, podendo inclusive paralisar a cadeia produ-
tiva ao notar algum defeito. Em última instância, o objetivo 
deveria ser zero-defeitos. Assim, eliminava-se todo o setor 
de reparos ao final da cadeia de montagem, poupando os 
gastos que implicava. Também o setor de manutenção seria 
eliminado ou significativamente reduzido, na medida em 
que as equipes se encarregassem de realizá-la. Os integran-
tes das equipes de produção deviam ser operários poliva-
lentes, com o domínio de vários ofícios, o que lhes permi-
tiria a rotação de uma tarefa a outra, tornando o trabalho 
mais interessante. Semelhante divisão do trabalho permiti-
ria ainda que cada integrante da equipe tocasse não ape-
nas uma, mas várias máquinas ao mesmo tempo. (...) Os 
trabalhadores permanentes devem ter nível mais elevado 
de instrução e recebem treinamentos sucessivos dentro da 
empresa.  (...) A remuneração de tais trabalhadores consta 
de um salário básico, cujo montante depende da equipe à 
qual pertençam e do seu desempenho individual avaliado 
pela gerência (o que inclui itens como cursos realizados, 
sugestões aceitas para aperfeiçoamento do trabalho, cum-
primento de tarefas etc.). (...)

(GORENDER, Jacob. Globalização, tecnologia e relações de trabalho. In: 
Estudos Avançados, vol. 11, n. 29. São Paulo, jan/abr. 1997.  

p. 316-317.)

Sobre as diferenças entre o fordismo e o toyotismo, leia as afir-

mações abaixo e, a seguir, assinale a opção correta.

I – O taylorismo valoriza o trabalho individual, considerando 

negativo o trabalho em equipe. O toyotismo, ao contrário, dá 

ênfase ao trabalho em equipe dentro das fábricas.

II – O taylorismo tem interesse em que o trabalhador produza 

em quantidade, sem se importar com a qualidade de sua ativi-

dade. Diferentes são os métodos do toyotismo, que requerem 

a capacitação do operário para que, em equipe, seja também 

responsável pela qualidade do seu trabalho.

III – Quanto à questão salarial, os dois métodos se igualam, pois 

pagam aos operários de acordo com sua capacidade produtiva.

a) Apenas a III está correta.

b) I e II estão corretas.

c) II e III estão corretas.

d) Todas estão corretas.

e) Apenas a II está correta.

X

180.  Os métodos de trabalho propostos por 
Taylor valorizam o trabalho individual, 
negando a eficácia da atividade em 
equipe. No toyotismo ocorre o inverso, 
com a valorização do trabalho em 
equipe. Na questão salarial, o taylorismo 
paga ao operário por peça produzida 
ou pela quantidade de sua produção. 
O toyotismo paga um salário-base 
conjugado a outros rendimentos, como 
a capacitação do trabalhador e sua 
produtividade, entre outros fatores.
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 181 Atente para os fragmentos abaixo, que versam sobre formas 
de organização do processo produtivo, e em seguida assinale a 
alternativa que melhor expressa a relação entre eles.

O taylorismo (...) não foi apenas um estudo acadêmico – 
seu impacto difundiu-se sobre a organização da produção e 
da tecnologia industriais. (...) Os empregados eram monito-
rados de perto pela gerência para assegurar a conclusão rá-
pida e precisa do trabalho, seguindo as especificações exatas 
transmitidas pelos superiores.

(GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre:  
Artmed, 2005. p. 312.)

O toyotismo é constituído por um complexo de regras, va-
lores e dispositivos organizacionais, tais como o “trabalho em 
equipe” (team), programa de gerenciamento pela qualidade 
total, just-in-time/kanban, a terceirização e novas formas de 
pagamentos capazes de promover a emulação* do trabalho. (...) 
É um dispositivo organizacional e ideológico que busca debilitar 
(e anular) o caráter antagônico do trabalho no seio da produção 
do capital.

* emulação = sentimento que incita a igualar ou superar 
outrem, competição, rivalidade.

(ALVES, Giovanni. Toyotismo. Disponível em: <www.estudosdotrabalho.
org/Toyotismo.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2011.)

a) Enquanto o taylorismo aponta para uma possibilidade de 
cooperação entre todos os elementos que participam do 
processo produtivo, criando a sensação de colaboração entre 
eles, o toyotismo mantém a clássica relação empregado/
superior, preservando a luta de classes.

b) As duas formas de organização apresentam um caráter an-
tagônico, uma vez que o primeiro gera conflito no ambiente 
de trabalho, devido à presença de superiores dando ordens, 
enquanto o segundo busca a cooperação e o entendimento, 
estimulando o trabalho em equipe.

c ) O taylorismo teve como inspiração as técnicas desenvolvi-
das por Henry Ford nos Estados Unidos, enquanto o toytis-
mo foi a reação dos japoneses a esse tipo de produção, 
devido à necessidade de fazer frente à concorrência dos 
automóveis estadunidenses em seu território. 

d) Os dois estilos de organização do trabalho se completam, uma 
vez que ambos apontam para a necessidade da existência de 
superiores dando ordens aos seus subalternos como única for-
ma de garantir a eficiência do processo de produção industrial.

e) As duas formas de organização pregam a necessidade de 
humanização das relações entre os trabalhadores e seus 

X
181.  De acordo com o primeiro texto, 

o taylorismo mantém a figura do 
superior dando ordens aos seus 
subordinados como forma de garantir 
uma maior eficiência no processo 
produtivo. O toyotismo, presente 
no segundo texto, relata a tentativa 
de eliminar o conflito ao envolver o 
trabalhador no processo produtivo, 
estimulando o trabalho em equipe e a 
qualidade total do produto.
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superiores, criando a noção de colaboração entre eles, 
como única possibilidade de promover um aumento da ca-
pacidade de produção industrial.

 C4 • H18 

 182 O sociólogo alemão Max Weber, em um de seus famosos estu-
dos sobre a organização dos espaços urbanos, escreveu:

Assim, não poderiam chamar-se “cidade” aqueles estabe-
lecimentos que se compõem de membros de um clã com um 
só tipo de ocupação industrial, hereditariamente fixado (...). Te-
ríamos que acrescentar como outra característica certa “diver-
sidade” de ocupações industriais. (...) Outra característica que 
se teria que acrescentar para poder falar de “cidade” seria a 
existência de um intercâmbio regular e não ocasional de mer-
cadorias na localidade, como elemento essencial da atividade 
lucrativa e do abastecimento de seus habitantes, portanto um 
mercado.

(WEBER, Max. Conceito e categorias de cidade. In: VELHO, Otávio 
Guilherme (Org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar. 1967, p. 74.)

De acordo com o texto, para Max Weber:

a) apenas povoados formados por meio da hereditariedade 
profissional e social podem ser considerados “cidades”.

b) a diversidade industrial é a única característica necessária 
para uma determinada localidade ser considerada “cidade”.

c ) a obtenção de lucros em uma sociedade, independentemen-
te de sua atividade econômica, caracteriza esse espaço como 
“cidade”.

d) o conceito de “cidade” está vinculado à existência de uma 
diversidade de ocupações industriais e de atividades comer-
ciais regulares.

e) apenas as atividades comerciais regulares bastam para uma 
localidade ser considerada “cidade”.

 C3 • H13 

 183 O texto abaixo é parte de um discurso apresentado pelo De-
putado Florestan Fernandes na sessão do dia 30 de setembro 
de 1992 da Câmara dos Deputados, em Brasília, um dia após a 
aprovação do afastamento do então presidente Fernando Collor 
de Melo:

Parecia, a alguns analistas, que a “transição democrática” 
havia emudecido as entidades que alargaram o espaço da 
“abertura” e quase lograram promover uma espécie de “revo-

X 182.  De acordo com o trecho do estudo 
de Max Weber, só podemos definir 
como cidades os espaços nos quais 
existe uma diversidade de ocupações 
industriais e uma atividade comercial 
regular, criando um mercado.
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lução dentro da ordem”, não fosse a traição implícita na “con-
ciliação conservadora”, no desfecho das “Diretas já”. (...) Aque-
las entidades (...) contaram com um personagem que ficara 
hibernando: os estudantes e os jovens (...). Tomaram ao pé da 
letra as bandeiras agitadas em público e só aceitavam, com as 
parcelas politizadas dos trabalhadores e dos excluídos, negros 
ou brancos, que a corrupção deveria ser banida juntamente 
com Collor e os seus associados, “éticos” ou “não éticos”.

(FERNANDES, Florestan. A Queda. Brasília: Centro de  
Documentação e Informação/Coordenação de Publicações –  

Câmara dos Deputados, 1992. p. 7-8.)

O texto faz uma referência direta:

a) à campanha das “Diretas já”, que levou a aprovação da 
emenda que restabeleceu o voto direto para presidente da 
República.

b) ao processo de afastamento do Presidente Collor, efeito ex-
clusivo de acordos políticos entre os deputados e senadores.

c ) à participação de grupos sociais no processo que culminou 
com o afastamento do Presidente Collor.

d) à “transição democrática”, que afastou Collor da presidência 
sem que houvesse qualquer tipo de manifestação de grupos 
sociais.

e) ao processo de abertura política após o regime militar, carac-
terizado pela eleição direta do Presidente Fernando Collor.

 C2 • H9 

 184 No que diz respeito ao Brasil e à Segunda Guerra Mundial, não 
é correto afirmar que:

a) o clima de hostilidade da população brasileira contra o Eixo 
aumentou com o bombardeio aos navios brasileiros, o que 
pressionou o Brasil a se posicionar no conflito.

b) Getúlio Vargas, por adotar um regime democrático-liberal, 
somou forças à coligação de países que se posicionaram con-
tra a ideologia nazifascista, coligação esta que saiu vitoriosa 
do conflito.

c) no início do conflito, o governo procurou manter neutrali-
dade pelo fato de os Estados Unidos e a Alemanha, partes 
conflitantes, serem grandes parceiros comerciais.

d) quando os Estados Unidos entraram na guerra, depois do 
ataque japonês a Pearl Harbor, a pressão dos norte-america-
nos sobre o Brasil para acompanhá-los foi intensa.

e) a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocasionou 
uma contradição político-ideológica, sucedida pelo fim do 
Estado Novo, regime iniciado com um golpe de Estado que 
implantou a ditadura no país.

X183.  O discurso do deputado Florestan 
Fernandes faz uma referência 
às manifestações que tomaram 
conta do país após a publicação de 
denúncias de corrupção contra o 
então Presidente Fernando Collor 
de Melo. Entre os grupos que 
pressionaram para o afastamento 
do Presidente, podemos dar um 
destaque especial ao movimento 
dos estudantes, autointitulados 
“caras pintadas”.

X184.  Durante o Estado Novo, Getúlio 
Vargas tentou manter a neutralidade 
no conflito para se beneficiar 
comercialmente. Porém, à medida 
que o conflito foi se acirrando, a 
participação do Brasil tornou-se 
inevitável. Assim, em 1942, o Brasil 
entra na guerra contra o Eixo e a 
favor dos Aliados. A derrota do Eixo 
colocou em xeque as ditaduras, o que 
beneficiou os opositores do regime 
de Vargas.
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 C1 • H2 

185  A luta maior é pela qualificação de fundador, disputada pe-
los partidários de Deodoro e Benjamin Constant. Quintino é 
raramente fundador; com frequência aparece como patriarca 
ou apóstolo. Em torno de Floriano há mais consenso, pois 
veio depois: ele será o consolidador, o salvador (...).

(CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas – O imaginário da 
República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 37.)

O texto acima faz referência à polêmica em torno da criação de 
uma memória e heróis para um importante evento da história 
do Brasil, que é a:

a) Independência do Brasil.

b) Elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves.

c ) Proclamação da República do Brasil.

d) Inconfidência Mineira.

e) Revolução de 1930, com Getúlio Vargas.

 C2 • H7 

186  A força-núcleo que dirige nossa causa é o Partido Comunis-
ta da China. A base teórica que guia nosso pensamento é o 
marxismo-leninismo.

(TSE-TUNG, Mao.Trecho do Discurso de abertura na I Sessão da I 
Legislatura da Assembleia Popular Nacional da República Popular da 

China (15 de setembro de 1954). In: TSE-TUNG, Mao. O livro vermelho. 
São Paulo: Folha de S.Paulo, 2010. p. 11.)

Podemos notar que a fundamentação teórica do movimento 
comunista chinês era de origem marxista e tributária da Re-
volução Russa. No entanto a China, em meados da década de 
1960, passa a criticar a União Soviética. Essa contradição se dá 
em função:

a) da crise entre comunismo e socialismo.

b) da orientação econômica liberal da China.

c) da supremacia militar da China.

d) de disputas ideológicas e territoriais.

e) da defesa dos direitos humanos.

 C2 • H8 

187  Os higienistas puseram em evidência a maior parte dos nós 
górdios que os engenheiros tentariam desatar. A cidade edi-
ficada sem método e sem gosto deveria ser submetida a um 

X

185.  A criação de mitos e heróis 
acompanha a história de 
diversas sociedades, entre elas a 
brasileira. Temos como exemplo 
o Descobrimento (Pedro Álvares 
Cabral), a Inconfidência Mineira 
(Tiradentes), a Independência 
(Dom Pedro I) e, em especial, a 
Proclamação da República. Os 
elementos simbólicos republicanos 
foram fundamentais para o 
reconhecimento da nova ordem 
política.

X

186.  União Soviética e China, apesar 
de fundamentarem seus projetos 
políticos nas mesmas bases, 
divergiam ideologicamente quanto 
à relação que países comunistas 
deveriam manter com outros Estados, 
principalmente com relação aos 
Estados Unidos da América. Além 
disso, a vasta fronteira entre China e 
União Soviética sempre foi motivo de 
disputas territoriais.
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plano racional que assegurasse a remoção dos pobres da área 

central, a expansão para bairros mais salubres, a imposição 

de normas para tornar mais higiênicas as casas, mais largas e 

retilíneas as ruas etc.

(BENCHIMOL, Jaime. Reforma urbana e Revolta na cidade  
do Rio de Janeiro. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO,  

Lucilia. de A. Neves. (Org). O Brasil Republicano:  
O tempo do liberalismo excludente: da Proclamação da  

República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 2007. p. 240.)

Tomando por base o texto, assinale a alternativa na qual apa-
recem, respectivamente, o projeto mencionado e um dos seus 
principais efeitos.

a) Ocupação militar e higienização do Morro do Alemão.

b) Reforma Urbana e Revolta da Vacina no Rio de Janeiro.

c ) Canudos e as Medidas Progressistas para o Nordeste.

d) Medidas de urbanização e higienização de São Paulo.

e) Planejamento e Construção da nova capital do Brasil, 
Brasília. 

 C4 • H20 

188  Algumas pessoas jogaram a culpa da bomba atômica em 
Einstein, por ter descoberto a relação entre massa e energia; 
mas isso é como culpar Newton pelas quedas de aviões, por 
ter descoberto a gravidade.

(HAWKING, Stephen. O Universo numa casca de noz.  
São Paulo: Arx, 2002. p. 13.)

Assinale a alternativa incorreta.

a) Nas duas grandes guerras, assim como no período da 
Guerra Fria, ocorreram os principais avanços tecnológicos 
do século XX.

b) Os usos impróprios da ciência foram fatores de destaque nas 
duas grandes guerras mundiais, assim como na Guerra Fria. 

c ) As descobertas de Albert Einstein sobre a relação entre mas-
sa e energia (E = mc²) nada têm a ver com a construção das 
bombas atômicas.

d) Einstein enviou uma carta ao Presidente Roosevelt, alertando-
-o para a necessidade da criação de um programa de pesqui-
sa nuclear.

e) A detonação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki 
implicou na rendição incondicional do Japão aos Estados Uni-
dos, em 1945.

X
187.  O texto relata a relação existente 

entre a ação dos higienistas, 
liderados por Oswaldo Cruz, na 
busca de eliminar epidemias, como 
febre amarela, peste bubônica e 
varíola, e a decisão de Rodrigues 
Alves de modernizar a cidade do 
Rio de Janeiro, seguindo os padrões 
urbanos vigentes na Europa.

X188.  Questão multidisciplinar. O contexto 
político e científico de fins da 
década de 1930 é fundamental para 
a compreensão das relações entre 
tecnologia e Estado-nação. Einstein, 
ao alertar Roosevelt dos projetos 
nucleares da Alemanha, buscava 
garantir a vitória do conflito pelos 
Aliados. No entanto, logo após a 
rendição da Alemanha, Einstein se 
recusou a continuar com o projeto, 
que passou a julgar temerário.
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 189 

A liberdade guiando o povo, Eugène Delacroix, 1831.

Glória à Pátria! Honra aos Heroes do dia 15 de novembro de 1889, charge atribuída 
a Pereira Neto, publicada originalmente na Revista Illustrada de 16 de novembro 
de 1889.
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Com base nas imagens, leia as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa correta.

I – A figuração feminina da República Brasileira foi importada 
da França e aparece com todo o esplendor diante da humilde 
imagem masculina da Monarquia, ajoelhada a seus pés e sob a 
contemplação de Deodoro da Fonseca ao fundo.

II – A construção de símbolos nacionais é importante para ga-
rantir a identidade política, necessária a um novo regime que 
precisa se legitimar.

III – A imagem da mulher presente nas duas figuras representa 
o destaque da participação feminina na Revolução Francesa e 
na Proclamação da República no Brasil.

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas II e III estão corretas.

c ) Apenas I e III estão corretas.

d) Todas estão incorretas.

e) Todas estão corretas.

 C1 • H4 

190   O terreiro lá de casa

Não se varre com vassoura,

Varre com ponta de sabre

E bala de metralhadora.

(VANDRÉ, Geraldo, Cantiga Brava, 1968. Disponível em:  
<http://letras.terra.com.br/geraldo-vandre/947859/>.  

Acesso em: 28 jan. 2011.)

Caminhando contra o vento

Sem lenço e sem documento

No sol de quase dezembro

Eu vou...

(VELOSO, Caetano, Alegria, Alegria, 1967. Disponível em:  
<http://letras.terra.com.br/caetano-veloso/43867/>.  

Acesso em: 28 jan. 2011.)

Sobre os trechos de canções apresentados acima, é possível 
dizer que as músicas são representativas:

a) de vários movimentos artísticos do Brasil na década de 1960, 
principalmente a Bossa Nova, o Tropicalismo e a música de 
protesto. As canções seguem uma mesma linha estética e 
temática, criticando o governo brasileiro em função de seu 
envolvimento em conflitos externos.

X189.  Na Proclamação da República no 
Brasil, com a intenção de criar um 
símbolo para o novo regime político, 
recorreu-se à imagem largamente 
utilizada na Revolução Francesa. 
Já a afirmação III está incorreta, 
posto que não houve participação 
feminina de destaque no episódio 
da Proclamação da República. 
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b) do mesmo movimento artístico vivido no Brasil na década 
de 1960, e versam sobre o cotidiano do homem do Nordes-
te brasileiro. São típicas canções da Bossa Nova, com suas 
temáticas voltadas à realidade do povo brasileiro, fazendo 
alusão à violência e ao clima severo do Nordeste.  

c ) do nascente movimento do Rock n‘ Roll no Brasil, represen-
tado principalmente por Raul Seixas. Os temas reproduzem 
a realidade do país em letras do cotidiano, com pitadas de 
rebeldia e agressividade, características do principal estilo 
musical da juventude na década de 1960.

d) da influência do movimento hippie norte-americano, apro-
priado no Brasil pelos artistas que ficaram conhecidos como 
a Jovem Guarda. As letras reproduzem, no contexto brasilei-
ro, as temáticas ligadas à desaprovação, por parte dos jovens 
americanos, da Guerra do Vietnã.

e) de movimentos artísticos distintos. Temos, por um lado, 
uma canção politicamente engajada, típica música de 
protesto contra a ditadura militar. Por outro, uma música 
característica do movimento da Tropicália, com ares de 
liberdade e desprendimento, elementos comuns também 
ao movimento hippie.

 C5 • H23 

191 Em uma cena do filme Gandhi, uma personagem de religião 
hindu diz que sabe que irá para o inferno por ter matado, por 
vingança, uma criança muçulmana, já que os mulçumanos tam-
bém mataram seu filho. Gandhi resolve a questão da seguinte 
forma:

Conheço um jeito de escapar do inferno. Encontre uma 
criança. Uma criança cujos pais tenham sido mortos (...) e 
crie-a como se fosse sua. Mas ela deve ser muçulmana e deve 
educá-la como tal.

(Gandhi. Produzido e dirigido por: Richard Attenborough.  
Los Angeles: Columbia Pictures, 1982. 2 DVDs. 190 min.  

Edição comemorativa do 25o aniversário da obra.)

Considere as seguintes alternativas.

I – A cena trata da relação conflituosa entre hindus e muçulmanos 
na Índia, durante o período de luta pela independência do país.

II – Os conflitos entre muçulmanos e hindus se estenderam in-
clusive após o reconhecimento da Independência da Índia pelos 
ingleses.

III – Os conflitos entre hindus e muçulmanos cessaram somente 
após a divisão do território indiano em dois Estados: Índia e Pa-
quistão.

X

190.  A música de protesto teve grande 
influência no Brasil durante o 
regime militar. As músicas de 
Geraldo Vandré, Chico Buarque, 
Nara Leão, entre outros, criticavam 
o autoritarismo e a violência do 
regime, além de privilegiar a estética 
musical propriamente brasileira. 
O movimento da Tropicália se 
mantinha focado na realidade 
brasileira, mas pregava uma abertura 
às novas possibilidades estéticas da 
contracultura americana e inglesa, 
o que lhes rendeu muitas críticas 
por parte da juventude engajada 
politicamente.
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IV – O rígido sistema de castas dos hindus, e a consequente exclu-
são social por ele gerado, foi elemento decisivo para o aumento 
de muçulmanos na Índia.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.

b) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.

c ) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

d) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

 C5 • H21 

 192 A chamada Terceira Revolução Industrial ocorreu na esfera 
tecnológica que, dentre outros fatores, possibilitou uma ex-
traordinária aproximação das pessoas no tempo e no espaço, 
consolidando o processo de globalização. Neste ponto, ganha 
destaque a tecnologia da informação. Como aspectos desse 
processo, apresentam-se os itens abaixo:

I – A influência dos meios de comunicação de massa na vida das 
pessoas é muito grande, ocasionando, até mesmo, transforma-
ções na cultura dos povos;

II – O desenvolvimento da tecnologia da informação modificou a 
maneira como o conhecimento passou a ser produzido e transmi-
tido;

III – O uso da informática é verificável tanto na produção indus-
trial quanto nas transações econômicas em nível mundial;

IV – O desenvolvimento tecnológico influi na vida social da 
maioria da população, inclusive nas pessoas que ainda não tem 
acesso às novas tecnologias.

Dessas afirmações estão corretas:

a) apenas I, II e III.

b) apenas I, II e IV.

c ) apenas I, III e IV.

d) apenas II, III e IV.

e) I, II, III e IV. 

 C1 • H4 
 193 

Campanha publicitária do governo do General Emílio Garrastazu Médici (1969-74). 
Disponível em: <http://divagarsevai.zip.net/arch2010-09-26_2010-10-02.html>. 
Acesso em: 28 jan. 2011.

X

191.  O conflito entre hindus e 
muçulmanos na Índia, principalmente 
durante o período de luta pela 
Independência do país, deixou 
milhares de mortos. Gandhi 
desempenhou papel fundamental 
para evitar um conflito de proporções 
ainda maiores; mas, apesar de 
todos os seus esforços, mesmo 
após a divisão do Nordeste da Índia 
e a fundação do novo Estado do 
Paquistão – o que gerou uma imensa 
migração de dalits convertidos ao 
islamismo para esta região –, os 
conflitos continuaram ainda por 
muito tempo, e até hoje as relações 
entre Índia e Paquistão não são 
amistosas. 

X

192.  Todas as alternativas estão 
corretas na medida em que o 
desenvolvimento tecnológico da 
Terceira Revolução Industrial não 
teve impacto somente nas indústrias, 
mas também nas formas de 
transação econômica, nas relações 
culturais e interpessoais, assim 
como na produção e divulgação do 
conhecimento.
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Cartum do Geandré, c. 1970.

O historiador Boris Fausto, em seu livro História do Brasil, relata 
que no período entre 1969 e 1973, o chamado “milagre bra-
sileiro”, o PIB apresentou uma média de 11,2%, chegando a 
13% em 1973, enquanto a inflação média anual não passou de 
18%. A partir de 1973 o modelo econômico entra em colapso 
demonstrando a fragilidade da economia do país e promoven-
do um aumento dos problemas sociais. Essas duas imagens:

a) representam o apoio dado ao modelo econômico dos go-
vernos militares, graças ao desenvolvimento econômico e 
social alcançado durante o período do chamado “milagre 
brasileiro”.

b) fazem parte da campanha publicitária dos governos militares 
para enaltecer as conquistas sociais e o crescimento econô-
mico durante o período do “milagre brasileiro”. 

c ) demonstram, respectivamente, uma campanha de legitima-
ção dos governos militares e uma crítica aos efeitos de seu 
modelo econômico, que promoveu o chamado “milagre bra-
sileiro”.

d) se complementam, uma vez que a primeira procura demons-
trar a inexistência de oposição aos governos militares e a 
segunda representa o apoio popular ao modelo econômico.

e) demonstram de forma irônica a oposição aos governos mili-
tares, já que a primeira prega o abandono do país e a segun-
da satiriza os efeitos do chamado “milagre brasileiro”.

193.  Durante o governo do General 
Médici ocorreu o chamado 
“milagre brasileiro”. Durante 
esse período, houve grande 
crescimento econômico, sobretudo 
com o ingresso no país de 
capitais estrangeiros e empresas 
multinacionais. Quando, em 
1973, acontece a primeira grande 
crise internacional do petróleo 
e as economias mundiais foram 
desaceleradas, o modelo econômico 
entrou em crise. A primeira imagem 
é uma campanha do governo com 
o intuito de inibir as atividades da 
oposição, já a segunda demonstra 
de forma irônica que os resultados 
do milagre não beneficiaram 
as camadas mais humildes da 
população brasileira.

X
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 194  Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os cinco 
países emergentes que atualmente formam o grupo deno-
minado BRICS. O grupo foi chamado primeiramente BRIC, a 
partir de um estudo do economista Jim O’Neil, do banco de 
investimentos Goldman Sachs, e sua criação ocorreu devido 
à necessidade de estudar as economias desses países, cuja 
perspectiva é a de superarem, juntas, até 2050, as econo-
mias dos seis países mais ricos do mundo (Estados Unidos, 
Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália), ou Grupo 
dos 6 (G6). O grupo foi formado, inicialmente, por Brasil, 
Rússia, Índia e China – os quatro maiores países emergentes 
do mundo, cujas iniciais resultaram na sigla BRIC. (...) Com 
a adesão da África do Sul, o grupo passou a ser denomi-
nado BRICS (sendo a letra S referente à South Africa). (...) 
Embora os cinco países não constituam um bloco político 
nem uma aliança de comércio formal ou militar, têm nego-
ciado vários tratados de comércio e cooperação com vistas 
a aumentar seu crescimento econômico. (...) Rússia, Índia e 
China são superpotências militares, ao contrário do Brasil, 
que não entrou na corrida armamentista. Por outro lado, 
o Brasil é um país exportador de produtos agropecuários, 
como soja, carne bovina e cana-de-açúcar, além de produzir 
combustíveis renováveis, entre os quais álcool e biodiesel. 
Fornece ainda matérias-primas essenciais aos países em de-
senvolvimento, como petróleo, aço e alumínio, e tem reser-
vas naturais de água, fauna e flora. A Rússia é importante 
fornecedora de hidrocarbonetos e também teria, segundo 
o estudo do Goldman Sachs, papel importante na exporta-
ção de mão de obra altamente qualificada e tecnologia de 
ponta. Já a Índia tem a maior média de crescimento entre 
os BRICS, devendo ficar atrás somente da China, e investe 
na profissionalização de sua população, com tradição nas 
ciências exatas. O estudo prevê que a China será a maior 
economia mundial em 2050, tendo como base seu acelerado 
crescimento econômico, com grande desenvolvimento nos 
setores de indústria e tecnologia. (...) A África do Sul repre-
senta a maior economia do continente africano. Com oferta 
abundante de recursos naturais, particularmente na área da 
mineração, tem bom desenvolvimento nos setores financei-
ro, jurídico, de comunicações, energia e transportes, além 
de uma bolsa de valores classificada entre as vinte melhores 
do mundo. (...)

(Fonte: Portal de Notícias do Senado Federal. Disponível em: <http://
www12.senado.gov.br/noticias/entenda-o-assunto/bric>.  

Acesso em: 18 jan. 2013.)
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Sobre os BRICS, assinale a alternativa correta.

I – Os países do BRICS formam um bloco político, cujos tratados 
comerciais os levarão, segundo estudos, a superarem as econo-
mias dos países do G6 em 2050.

II – Entre os países do BRICS, Brasil e Rússia são produtores de 
alimentos e petróleo, além de exportadores de matérias-pri-
mas. A Índia e a China são os maiores responsáveis pelo for-
necimento de serviços e manufaturas, enquanto a África do Sul 
dispõe de recursos naturais e de prestigiada bolsa de valores.

III – Os países que formam o BRICS não estabeleceram acordos 
comerciais nem formam um bloco econômico, mas são consi-
derados países emergentes pela produção de matérias-primas, 
alimentos, produtos industriais e tecnológicos. Além disso, al-
guns deles, como a China, a Rússia e a Índia, são poderosos em 
termos militares.

a) II e III estão corretas.

b) I e II estão corretas.

c) Apenas a I está correta.

d) todas estão corretas.

e) Apenas a II está correta.

 C5 • H21 

 195 Após a leitura das informações a seguir, assinale a alternativa 
que melhor expressa a relação entre elas.

O mais temido, Junião, 2010. (In: Jornal Correio Popular, Campinas, 20 dez. 2010. 
p. A2.)

Fundado há quatro anos, o WikiLeaks já divulgou se-
gredos de empresas que despejavam lixo tóxico na África 
e de um banqueiro suíço que escondia dinheiro em pa-
raíso fiscal. Neste ano, fez seu trabalho mais barulhento. 
Divulgou milhares de mensagens reservadas sobre a Guer-
ra do Afeganistão, depois outros milhares sobre o Iraque 

X 194.  Os países do BRICS não formam 
blocos econômicos e militares. No 
entanto, são produtores de matérias-
-primas, como Brasil e Rússia. 
Outros são grandes produtores de 
mercadorias e de tecnologia, como 
a China e a Índia. Três deles são 
potências militares:  Rússia, China e 
Índia.
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e, agora, os 250 000 telegramas diplomáticos. (...) Talvez 
nenhum outro inimigo do estado tenha causado tamanho 
estrago sem disparar um tiro.

(PETRY, André. O inimigo do Estado. In: Revista Veja.  
São Paulo: Abril, ano 43, n. 2195, 15 dez. 2010. p. 161.)

a) A presença de Bin Laden no Afeganistão fez com que o site 
WikiLeaks divulgasse informações confidenciais sobre a 
guerra no país, auxiliando na sua captura e eliminando o 
conceito de principal inimigo dos EUA.

b) O vazamento de informações confidenciais pelo site Wiki-
Leaks fez com que, segundo a charge, o inimigo número 1 
dos EUA não fosse mais Osama Bin Laden, responsabilizado 
pelos atentados de 11 de setembro de 2001. 

c ) Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, o con-
ceito de “inimigo de Estado” deixou de ser vinculado a ações 
de terroristas como Bin Laden e hoje diz respeito a ações de 
sites como o WikiLeaks.

d) O grupo terrorista Al-Qaeda, de Bin Laden, vem fazendo 
ameaças ao criador do site WikiLeaks por divulgar informa-
ções que podem ter levado à sua captura no Afeganistão, 
onde estava refugiado desde 2001.

e) O desenvolvimento dos sistemas de comunicação faz com 
que mesmo nas mais remotas regiões do planeta as notícias 
sejam recebidas em tempo real, permitindo a organização 
de ações contra países inimigos.

 C5 • H22 

196  O passado do país também começou a ser avaliado de 
maneira crítica. Milhares de pessoas – operários, campone-
ses e intelectuais – participaram ativamente desses debates, 
em reuniões de suas unidades de trabalho, na imprensa e 
em cartas que continham tanto críticas quanto sugestões 
para os órgãos mais importantes do partido e do governo. 
(...) A democracia será promovida na economia, na política 
e dentro do próprio partido. A criatividade das massas é a 
força decisiva da perestroika. Porque não há nenhuma ou-
tra mais poderosa. 

(GORBACHEV, Mikhail. Perestroika – 
Novas ideias para o meu país e o mundo. São Paulo: 

Best Seller, 1988. p. 66-69.)

O texto do Presidente da antiga União Soviética, Mikhail Gorba-
chev, faz referência:

a) à participação da sociedade civil como impulsionadora da 
abertura política e econômica no país.

X195.  A ironia da charge completa o 
final do texto, que diz que “talvez 
nenhum outro inimigo do estado 
tenha causado tamanho estrago sem 
disparar um tiro”. O site WikiLeaks 
tem divulgado informações 
confidenciais acerca de questões 
de política internacional, como as 
guerras do Iraque e do Afeganistão, 
o que faz com que seja, segundo 
a charge, o novo “inimigo público 
número 1”.

X

196.  O texto do ex-Presidente da União 
Soviética retrata a importância da 
participação de membros de grupos 
sociais no processo de abertura 
política e redemocratização do país, 
conhecido como perestroika.
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b) ao aumento do poder do partido comunista, caracterizado 
pelo processo conhecido como perestroika, responsável pelo 
surgimento de movimentos de oposição no país.

c ) à redemocratização do país, conhecida como perestroika, 
efetivada pela ação do partido comunista, sem a participa-
ção direta ou indireta da sociedade civil. 

d) à abertura econômica do país, integrando a sociedade civil 
ao processo de globalização e permitindo a participação efe-
tiva de grupos desvinculados do partido comunista.

e) à vitória do país na chamada Guerra Fria, uma vez que ao 
permitir a redemocratização, o Estado soviético eliminou a 
justificativa dos EUA de lhe fazer ameaças.

 C1 • H2 

197  Todas as tardes, de março a setembro deste ano, a TV 

Globo reprisou a novela “Sinhá moça”, de 2006. (...) [que] 

seguia uma tradição iniciada em 1950 (...): a adaptação de 
obras da literatura nacional para a televisão. (...) Também 
considerada um pilar da teledramaturgia brasileira, a obra 
de José de Alencar (1829-1877) esteve presente na TV já 
no ano inaugural da Tupi [1950], que levou ao ar a novela 
“Senhora” (...). Em 1954, o autor Vicente Sesso escreveu 
para a Record (...) uma versão de “O Guarani” (1857) (...). 
Em 1966, Ivani Ribeiro (1922-1995) adaptou “As minas de 
prata” (1866) para a TV Excelsior (...). 

(ALENCAR, Mauro. Do papel para a telinha. In: Revista de História da 
Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Sociedade de Amigos da Biblioteca 

Nacional, ano 6, n. 63. dez. 2010. p. 43-45.)

Além das adaptações citadas acima, obras de Jorge Amado (Ga-
briela, cravo e canela), Bernardo Guimarães (A escrava Isaura), 
José Mauro de Vasconcelos (O meu pé de laranja lima) entre 
outros autores clássicos da literatura nacional, foram adapta-
das por praticamente todos os canais de televisão do Brasil. É 
possível concluir que um dos principais efeitos desse tipo de 
adaptação encontra-se na seguinte alternativa:

a) Adaptar obras literárias para a TV provoca uma vulgarização 
dos clássicos nacionais, uma vez que permite à população 
menos intelectualizada o acesso a eles.

b) Os clássicos da literatura adaptados para a TV acabam se vul-
garizando e perdendo seu real valor, já que a única intenção 
dos autores é com o lucro obtido.

c ) A intenção dos autores que fazem as adaptações das obras 
clássicas é de popularizar os textos, uma vez que apenas as 
classes mais humildes assistem às novelas da TV.
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d) A adaptação de clássicos da literatura nacional para a TV per-
mite a preservação das obras e a possibilidade do contato 
das novas gerações com os textos.

e) As adaptações das obras clássicas para a TV são feitas exclu-
sivamente por membros da Academia Brasileira de Letras, já 
que a única intenção é preservar a cultura nacional.

 C1 • H1 

 198 Após a leitura do texto, assinale a alternativa correta em rela-
ção ao seu conteúdo.

Desde o final dos anos 1960, Odair [José] começou a ter 
problemas com o órgão repressor oficial do país na época da 
ditadura. (...) Talvez a música mais emblemática da carreira de 
compositor de Odair seja “Uma vida só” também conhecida 
como “Pare de tomar a pílula” (... pare de tomar a pílula/por-
que ela não deixa nosso filho nascer...). (...) Quando lançou a 
canção em 1973, o Brasil passava pelo seu mais nefasto perío-
do de repressão à liberdade civil. (...) O Governo estava em 
franca campanha de controle de natalidade nas classes mais 
pobres (...) para “conter” o aumento da pobreza. (...) Para fú-
ria dos censores, a canção “Pare de tomar a pílula” tornou-se 
um megassucesso (...). Mas os militares não deixaram aquela 
“afronta” passar em brancas nuvens, e a música foi proibida 
nacionalmente.

(CABRERA, Antonio Carlos. Almanaque da música brega.  
São Paulo: Matrix, 2007. p. 91-92.)

a) O regime militar preocupava-se apenas em censurar a 
produção artística e cultural que estivesse vinculada dire-
tamente à oposição política, como atesta a proibição da 
música de Odair José. 

b) A oposição aberta de Odair José ao projeto militar de con-
trole de natalidade foi a causa essencial da proibição de sua 
canção, hino do movimento pela liberdade sexual no Brasil.

c ) A censura à canção de Odair José ocorreu devido a uma sé-
rie de pressões da Igreja católica, que vinha em campanha 
aberta contra a utilização de métodos contraceptivos.

d) A censura do regime militar não acontecia apenas nas 
questões de ordem política e ideológica, mas também no 
plano artístico e cultural, como atesta a proibição da can-
ção de Odair José.

e) A proibição da música de Odair José demonstra que ape-
nas temas sociais eram controlados pelos censores militares, 
enquanto a produção politizada era censurada diretamente 
pelos presidentes.

X197.  Como explicitado na alternativa 
D, as adaptações de obras da 
literatura clássica nacional 
tendem a promover sua 
preservação e atualização, 
permitindo às novas gerações um 
maior contato com esses textos e 
seus autores.

X198.  A proibição da música de Odair José 
demonstra que a censura do regime 
militar estendia-se muito além das 
questões de ordem política. Ao 
pregar o controle de natalidade, 
como forma de reduzir a pobreza no 
país, o governo viu-se afrontado pelo 
sucesso da canção.
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