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FASCÍCULO 2

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Este é o primeiro fascículo do projeto a abordar a área de Ciências Humanas, englobando as disciplinas de 
História, Geografia, Filosofia e Sociologia, extremamente importantes para a construção do saber e a compreensão do 
mundo. Aqui, veremos os conteúdos que mais caíram ao longo do ENEM nessas disciplinas.

 Em História, o ENEM tem dado, ano após ano, mais atenção aos fatos que acompanha a História Contemporâ-
nea, representada em 14,9% das questões. Logo em seguida, temas relacionados ao Brasil Colônia aparecem mais, 
com 9,4%. Em Geografia, são abordadas questões que estão diretamente em consonância com o dia a dia do aluno, por 
isso os temas Geografia agrária (18,8%) e meio ambiente (17,1%) são os mais citados na disciplina. Em Filosofia, 20% 
das questões tratam da ética e justiça, já em Sociologia quem mais aparece são os mundos e as relações de trabalho 
na sociedade, 21,7%.

 O próximo fascículo será sobre a área de Matemática. Logo voltamos a falar de Ciências Humanas. 

Bons estudos! 
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Questão 1

TEXTO I

MEIRELLES, Victor. A primeira missa no Brasil. 1860. 1 original de arte, 
óleo sobre tela, 268 cm x 356 cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro

TEXTO II
Demonização da vida cotidiana das populações, aculturação 

cristã, missão salvacionista, os traços fundamentais da Refor-
ma Católica na Europa estiveram simultaneamente presentes 
nos domínios ibéricos do ultramar. Mas se nos voltarmos agora 
para o trópico, outra deve ser a perspectiva: há que considerar 
o específico, o que se vincula à descoberta de um novo mundo, 
gentes desconhecidas, terras estranhas, sem perder de vista o 
fenômeno maior do colonialismo.

VAINFAS, Ronaldo. Trópicos dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 42.

A famosa pintura de Victor Meirelles aliada ao texto II remete à 
chegada dos portugueses no Brasil e à ação da Igreja, indican-
do que

a) a catequese dos indígenas foi um dos principais objetivos 
da colonização portuguesa.

b) os portugueses, por meio da Companhia de Jesus, se res-
ponsabilizaram pela expansão do catolicismo nas mais re-
motas partes do mundo.

c) a chegada dos padres às aldeias, desde o início, se deu de 
forma pacífica, sendo recepcionados por meio da troca de 
presentes.

d) a catequização dos indígenas, segundo alguns padres ca-
tequizadores, para ter melhores resultados, deveria ocorrer 
na metrópole, onde os índios seriam educados.

e) os indígenas se demonstraram indiferentes aos rituais cató-
licos praticados pelos portugueses.

Questão 2

Quando Portugal dividiu o Brasil em capitanias, entre os di-
reitos dos donatários estava o de escravizar os nativos e expor-
tá-los para a Europa. Esse direito vacilou ao longo das déca-
das seguintes, com Estado e Igreja oscilando entre o desejo de 
protegê-los e a pressão populacional pela necessidade de mão 
de obra. A cultura da cana-de-açúcar não teria sido possível de 
outra forma. Aos portugueses não havia caminho de sustento 
que não a lavoura de açúcar, imensamente lucrativa, mas mui-
to trabalhosa.

DORIA, Pedro. 1565: Enquanto o Brasil nascia: a aventura de portugueses, franceses, índios e 
negros na fundação do país. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012

Segundo o texto anterior, a cultura da cana-de-açúcar no Brasil

a)  sofreu perdas com a falta de investimentos da Coroa.
b) foi favorecida pelo processo de escravização indígena.

c) concorreu com a exportação de indígenas para a Europa.
d) teve início antes das capitanias hereditárias serem instala-

das.
e) permaneceu limitada aos domínios territoriais interioranos.

 Questão 3

A ética é a teoria do setor cultural chamada moralidade, ou do 
dever ser, como formulou Kant. Também se determina o tema 
da ética como o estudo da totalidade infinita do homem, com 
o que se alude à ideia de humanidade. Ética é o compromisso 
que temos com a verdade, com o justo, pautando as nossas 
ações numa linha de retidão de comportamento.

MALINVERNI, Júlio César. Importância da ética. O tempo, Contagem, 17 jan. 2011. 

Seção Opinião. Disponível em: <http://www.otempo.com.br>. Acesso em: 13 out. 2015..

Tendo como base o texto anterior, entende-se que a ética

a) possui um papel fundamental em harmonizar as relações 
humanas, garantindo ações comportamentais ideais.

b) detém relação com os valores religiosos, assim como a mo-
ral, não podendo ser guia para práticas no mundo da política.

c) constitui a ação humana universalizante, que estuda a tota-
lidade do indivíduo e, com isso, determina uma regra única 
para todos os povos.

d) determina sempre o certo e o errado em uma sociedade, 
assim como a cultura, excluindo valores menos aceitos.

e) consiste na prática das ações humanas, enquanto a moral 
é o ideal a ser seguido por toda a sociedade.

Questão 4

A Sinagoga Kahal Zur Israel (ou Congregação Rochedo de 
Israel) representa um dos marcos mais importantes da presen-
ça judaica no Brasil Colônia. Ela está localizada na atual Rua 
do Bom Jesus, chamada antigamente de Rua dos Judeus, no 
bairro do Recife, e representou (de 1636 a 1654) a primeira si-
nagoga oficial dos judeus que habitaram as Américas. [...]

Sendo perseguidos pelos inquisidores em Portugal e Es-
panha, os cristãos-novos se refugiavam na América Lusitana, 
onde o fanatismo religioso era menor, tanto pelo relaxamento 
dos costumes, como pela necessidade de proteger a coloniza-
ção. Apesar dessa liberalidade relativa, a Inquisição não seguia 
um traçado retilíneo, apresentando sempre marchas e contra-
marchas. Desse modo, jamais deixou de estender seus olhos e 
garras à colônia hebraica brasileira, tendo enviado mais de 500 
pessoas a Portugal (Moura, 2002).

VAINSENCHER, Semira Adler. Sinagoga do Recife – Kahal Zur Israel. Pesquisa Escolar Online, 
Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 1o ago. 2003. 

Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 11 nov. 2015

A respeito da construção da cultura brasileira, no caso exposto 
no texto, identifica-se

a) a ênfase ao culturalismo português no Período Colonial.
b) o fortalecimento da tolerância cristã para com os convertidos.
c) o abandono de práticas de disciplina e de ajustamento social.
d) a existência de uma consciência libertária que originou a nação.
e) a adaptação de práticas culturais aos interesses dos coloniza-

dores.
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Questão 5

Fonte: Ministério da Fazenda

O gráfico anterior descreve os picos de inflação no Brasil desde 
1985, passando pela vigência do Plano Cruzado, em 1986, até 
1997, após a adoção do Plano Real. A análise dos dados apre-
sentados permite concluir que a adoção do Plano

a) Real, entre os anos de 1994 e 1995, viabilizou a contenção 
da inflação no Brasil, com índices inferiores a 10%. 

b) Collor 2 possibilitou ao país experimentar a menor inflação 
do período, com índices inferiores a 20%. 

c) Cruzado marcou o período de maior elevação dos índices 
de inflação na segunda metade dos anos 1980. 

d) Bresser, no período de 1987 a 1988, estagnou a inflação 
em índices superiores a 20%, que só reduziu em 1989. 

e) Verão propiciou redução gradativa da inflação mensal, com 
índices inferiores a 20% ao mês, entre 1987 e 1989.

 Questão 6

Latifúndios gigantescos que se espalham por esses campos 
vazios. 

A fome, a dor, o desemprego, a morte se agigantam nesse 
gigante Brasil. 

Pontes, viadutos, pontos de ônibus viram lares tão sombrios. 
Uma chama proletária sonha com a reforma agrária. Cora-

ções batem a mil.
“Reforma agrária”, de Sangue derramado

.

Como retratado na letra da música, a partir da década de 1960, 
as novas tecnologias no processo de territorialização da produ-
ção agrária trouxeram, como impactos nocivos, o(a)

a) decrescimento na produção de alimentos. 
b) redução das exportações de commodities. 
c) uso de uma mão de obra de baixa qualidade. 
d) aumento do desemprego no campo e o êxodo rural. 
e) formação da Liga Camponesa e dos conflitos agrários. 

Questão 7

Levas de migrantes chegam cheias de sonhos praticamente 
todos os dias à embaixada do Haiti, em Santiago, no Chile. [...] 
Uma vez no Chile, no entanto, a vida dos migrantes está longe 
de ser um mar de rosas. A exemplo do que acontece no Brasil, 
os haitianos têm sido admitidos principalmente em trabalhos pe-
sados. Segundo a embaixada, o setor que mais emprega é o da 
construção civil, seguido pela indústria. A língua e o desconhe-
cimento das leis e do funcionamento das instituições chilenas 
também têm sido entraves.

ANÍBAL, Felippe; RIBEIRO, Diego; COVELLO, Brunno. 
A nova “Terra Prometida” na América do Sul. Gazeta do povo, 2 ago. 2015. 

Disponível em: <http://gazetadopovo.com.br>. Acesso em: 14 out. 2016.

A chegada de haitianos aos países sul-americanos apresenta 
como principais motivações os(as)

a) investimentos de empresas multinacionais na América do 
Sul e a escassez de mão de obra local. 

b) níveis elevados de qualificação dos haitianos e a remunera-
ção atrativa para os profissionais. 

c) políticas de incentivo à imigração e o clima subtropical da 
América do Sul, semelhante ao do Haiti. 

d) semelhanças socioculturais entre os países e o intenso de-
senvolvimento econômico sul-americano. 

e) oportunidades de emprego e a situação socioeconômica do 
Haiti, agravada por catástrofes naturais.

Questão 8

A charge anterior apresenta os atos de corrupção como

a) expressão de um traço cultural historicamente constituído 
por diferentes grupos sociais. 

b) desvinculação entre atitudes típicas do mundo corporativo 
e interesse popular. 

c) imposição negativa sobre as relações econômicas estabe-
lecidas socialmente. 

d) ação ligada aos que exercem o poder político, sem signifi-
cação no cotidiano. 

e) representação de experiências políticas combatidas pelas 
instituições.

Questão 9

Produção agrícola por região (cereais, leguminosas e oleaginosas) – Participa-
ção de cada região sobre o total da produção (em %), em 2015

A grande concentração de produção agrícola no Centro-Oes-
te é fenômeno recente na história econômica brasileira. Assim, 
a formação vegetal que sofreu desmatamento no Centro-Oeste 
e um fator de desenvolvimento tecnológico usado para facilitar 
a produção agrícola são, respectivamente,
a) Mata dos Pinhais e drenagem.
b) Mata Atlântica e adubação.
c) Caatinga e desertificação.
d) Cocais e arenização.
e) Cerrado e calagem.
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Questão 10

Onze mil hectares na Mata Atlântica e no Cerrado têm sido 
conservados nos últimos anos de forma a proteger áreas na-
turais nativas e a assegurar a sobrevivência da biodiversida-
de nos dois biomas mais ameaçados do Brasil. Administradas 
como parques nacionais, a Reserva Natural Salto Morato, no 
Paraná, e a Reserva Natural Serra do Tombador, em Goiás, fo-
ram apresentadas no Congresso Mundial de Parques, evento 
que acontece a cada dez anos. 

RESERVAS naturais brasileiras são destaque em congresso mundial de parques. Ecológico, 14 
nov. 2014. Disponível em: <http://revistaecologico.com.br>. Acesso em: 27 ago. 2016. (adaptado).

A regulamentação de unidades de conservação como as cita-
das no texto anterior tem sido um importante instrumento para o 
equilíbrio entre meio ambiente e sociedade, pois são áreas que 
possuem como objetivo principal a

a) proteção ambiental, sendo proibidas explorações econômi-
cas ou pesquisas. 

b) pesquisa científica, beneficiando apenas instituições priva-
das e indústrias farmacêuticas. 

c) estratégia social, voltando as atividades econômicas exclu-
sivamente para comunidades locais. 

d) qualidade de vida, sendo fomentados o ecoturismo, as pes-
quisas e o desenvolvimento econômico sustentável. 

e) extração de matérias-primas para as indústrias regionais, 
estimulando a qualificação profissional da população local.

Questão 11 

A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas 
últimas três décadas e corresponde a 49% da área plantada em 
grãos do país. O aumento da produtividade está associado aos 
avanços tecnológicos, ao manejo e eficiência dos produtores. O 
grão é componente essencial na fabricação de rações animais 
e, com uso crescente na alimentação humana, encontra-se em 
franco crescimento. Cultivada especialmente nas regiões Cen-
tro-Oeste e Sul do país, a soja se firmou como um dos produtos 
mais destacados da agricultura nacional e na balança comercial. 
No Cerrado, o cultivo da soja tornou-se possível graças aos re-
sultados obtidos pelas pesquisas da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com produtores, 
industriais e centros privados de pesquisa. Os avanços nessa 
área possibilitaram, também, o incremento da produtividade mé-
dia por hectare, atingindo os maiores índices mundiais.

SOJA. Gestão no campo. Disponível em: <http://gestaonocampo.com.br>.
 Acesso em: 13 mar. 2017. (adaptado)

Entre as condições para que a soja tenha se desenvolvido lar-
gamente no Centro-Oeste do Brasil, destaca-se o(as)

a) fato de a região apresentar vastas áreas de terra roxa, com 
umidade e altitudes elevadas. 

b) melhoria e ampliação do sistema de transportes e comuni-
cação e incentivos fiscais na região. 

c) construção de estradas e ferrovias que ligam a região ao 
Sudeste, seu principal mercado consumidor. 

d) semelhança climática com a Região Sul, a principal produ-
tora do país, e a baixa concentração populacional. 

e) processo de degradação do Cerrado, provocado pela agri-
cultura familiar. 

Questão 12

     Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos ar-
mados ou perseguições. Com frequência, cruzam fronteiras in-
ternacionais para buscar segurança nos países mais próximos 
e então se tornarem refugiados reconhecidos internacionalmen-
te, com acesso à assistência dos Estados, do ACNUR e de ou-
tras organizações. [...] Os migrantes escolhem se deslocar não 
por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas 
principalmente para melhorar sua vida ou por outras razões. À 
diferença dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, 
os migrantes continuam recebendo a proteção do seu governo.

EDWARDS, Adrian. Refugiado ou migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto. ACNUR, 

1o out. 2015. Disponível em: <http://acnur.org>. Acesso em: 21 set. 2016. (adaptado)

A diferenciação entre os termos, apresentada anteriormente, 
leva à percepção de que cresceu o índice de refugiados saindo 
do(a)

a) Bolívia, pela concentração fundiária. 
b) França, pela perseguição xenofóbica. 
c) México, pelas condições de trabalho precárias. 
d) Síria, pela Guerra Civil e pelo extremismo religioso. 
e) Brasil, pela busca por implementação intelectual na Europa.

Questão 13

Quando, em 29 de setembro de 1992, sem golpe, sem inter-
ferência militar, os brasileiros acompanharam via TV e rádio, ao 
vivo, a deposição legal do presidente Fernando Collor de Mello, 
em sessão extraordinária do Congresso Nacional, encerrava-se 
de modo inusitado o primeiro governo civil e diretamente eleito 
após o Regime Militar.

‘LATTMAN-WELTMAN, Fernando. 29 de setembro de 1992: o impeachment de Fernando Collor. 
FGV CPDOC. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 19 out. 2016

.

A análise do texto, que aborda um momento histórico de ruptura 
para a política brasileira, permite perceber que o processo cita-
do foi possível pois o(s)

a) poderes Legislativo e Judiciário têm predominância em re-
lação ao Executivo. 

b) princípio da independência e autonomia dos poderes da 
União foi desrespeitado. 

c) deputados federais não participam do processo de cassa-
ção do presidente da República. 

d) Congresso Nacional tem prerrogativa legal para cassar o 
mandato do presidente da República. 

e) presidente do Senado é o responsável pela votação para 
cassação do presidente da República.

Questão 14 

A experiência da servidão no século XVII sobreviveu no relato 
de primeira mão, escrito por James Revel. Condenado por rou-
bo e sentenciado à forca, Revel entrou na terra dos mortos-vi-
vos quando sua execução foi comutada em catorze anos de tra-
balho na Virgínia. Ali chegando, na segunda metade do século, 
foi comprado por um agricultor, deram-lhe um “manto de estopa 
com o qual eu deveria trabalhar como escravo”, e puseram-no 
para trabalhar com dez escravos europeus e dezoito africanos. 
Ressaltando o terror da sentença, ele disse que “teria preferido 
morrer a ir” para a América.

LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, ple-
beus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Cia. das Letras, 2008. p. 70.
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O texto mostra que a arregimentação de mão de obra para o tra-
balho de colonização da América inglesa, na colônia da Virgínia, 
ao longo do século XVII, baseou-se na

a) escravização de europeus e africanos por tempo determi-
nado. 

b) servilizadão de europeus e africanos por tempo indetermi-
nado. 

c) escravização de europeus e africanos por tempo indetermi-
nado. 

d) escravização de africanos por tempo determinado e servili-
zação de europeus. 

e) servilização de europeus por tempo determinado e escravi-
zação de africanos

Questão 15

Há cinquenta anos, conversar com uma máquina sobre nossa 
conta bancária parecia coisa de ficção científica; hoje, é algo 
perfeitamente natural. Também aqui temos a nova individualida-
de idealizada: um indivíduo constantemente adquirindo novas 
capacitações, alterando sua “base de conhecimento”. Na reali-
dade, esse ideal é impulsionado pela necessidade de manter-se 
à frente da máquina

SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. 3. ed. São Paulo: Record, 2011

A necessidade de qualificação humana descrita no texto, apli-
cada ao contexto das relações de trabalho, reflete uma situação 
social marcada pela

a) concorrência profissional em face da reestruturação produ-
tiva. 

b) inversão da tendência de substituição do homem pela má-
quina. 

c) valorização do trabalho pouco qualificado nas atividades in-
dustriais. 

d) força política das categorias laborais organizadas em sindi-
catos. 

e) barreira tecnológica que impede a livre sociabilidade huma-
na

Questão 16

Prefeitura de João Pessoa decreta emergência na 
falésia do Cabo Branco

A Prefeitura de João Pessoa decretou estado de emergência 
na área compreendida pela falésia do Cabo Branco da Praça 
de Iemanjá até a Praia do Seixas. [...] Há alguns dias, as pis-
tas que dão acesso ao farol de Cabo Branco, na capital, foram 
interditadas para pedestres e ciclistas por causa da erosão na 
barreira de Cabo Branco. [...] De acordo com o decreto, foram 
considerados os impactos da corrente marinha ocorrida no mu-
nicípio de João Pessoa nos últimos sete dias, e, neste instante, 
caracterizados como erosão costeira marinha, segundo o Códi-
go Brasileiro de Desastres (Cobrade)

PREFEITURA de João Pessoa decreta emergência na falésia do Cabo Branco. G1, 22 jun. 2016. 

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 26 ago. 2016

A evolução do processo erosivo na região costeira de João 
Pessoa forçou um decreto municipal de situação de emergên-
cia por apresentar, como possível consequência, a

a) perda de áreas de cultivo agrícola, responsáveis por consi-
derável parcela da economia da região. 

b) ocorrência de deslizamentos de terra que podem soterrar 
infraestruturas e ocasionar mortes. 

c) extinção da biodiversidade local pelo desequilíbrio do hábi-
tat natural de diversas espécies. 

d) alteração de microclima local em decorrência da extinção 
de lagoas interdunares. 

e) desocupação da área para a construção de uma infraestru-
tura de transportes.

Questão 17

É o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma 
área de 2 036 448 km2, cerca de 22% do território nacional. 
Neste espaço territorial, encontram-se nascentes das três maio-
res bacias hidrográficas da América do Sul, o que resulta em 
um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. 
Considerado como um dos hotspots mundiais de biodiversida-
de, apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e 
sofre uma excepcional perda de habitat

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 1o mar. 2017. (adaptado)

O texto anterior refere-se ao bioma brasileiro denominado

a) Mata Atlântica. 
b) Amazônia. 
c) Caatinga. 
d) Pantanal. 
e) Cerrado. 

Questão 18

Um primeiro-ministro esteve suspeito muito tempo, no juízo 
da opinião pública, de ter favorecido uma empresa na constru-
ção de um conhecido outlet. A única atitude política que se lhe 
conhece foi a de desafiar as instituições judiciárias, a de exigir 
urgência nos procedimentos e de verberar a violação do segre-
do de justiça. Crime era esta violação, não os factos relatados. 
Um outro ministro, que agora é presidente de Câmara, foi con-
denado, por fraude fiscal e branqueamento, a dois anos e meio 
de prisão... Com o poder econômico que exibe, tem-se servido 
de tudo quanto é expediente, incidente, pedido de aclaração, re-
cursos etc., para boicotar o cumprimento da sentença definitiva 
que a impotência processual que nos rege lhe vai permitindo. E 
assim vamos… com muitos exemplos cá de casa… É a diferen-
ça entre Política, Ética e Justiça

NOGUEIRA, Alberto Pinto. Política, Ética e Justiça. Público, 27 mar. 2013. 

Disponível em: <https://www.publico.pt>. Acesso em: 20 mar. 2017. (adaptado)

As circunstâncias da política portuguesa contemporânea ana-
lisadas no texto, opõem-se ao conceito de ética definido como

a) defesa da máxima de que os fins justificam os meios.
b) apego à corrupção e à malversação da coisa pública.
c) busca pelo bem-estar pessoal em detrimento do coletivo.
d) exercício do poder de Estado em função dos interesses pú-

blicos.
e) consideração das diferenças econômicas nos processos ju-

dicia
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1. B   10. D

2. B   11. B

3. A   12. D

4. E   13. D

5. A   14. E

6. D  15. A

7. E   16. B

8. A   17. E

9. E   18. D

Resoluções

 01  B

A Companhia de Jesus foi criada no contexto da Contrarre-
forma e engajou-se na defesa do catolicismo contra o avanço 
dos protestantes. Por isso, foi a ordem religiosa que se res-
ponsabilizou pela expansão do catolicismo em regiões mais 
remotas, como nos territórios recém-descobertos, a exemplo 
do Brasil, onde chegaram em 1549. A primeira missa realiza-
da em terras brasileiras, retratada na obra de Victor Meirelles, 
é um exemplo do poder que a Companhia detinha.

02  B

Durante as primeiras décadas da produção de açúcar na 
América Portuguesa, a mão de obra indígena, sob regime de 
escravidão, foi utilizada por colonizadores, pois era tida como 
a mais adequada para o tipo de produção em larga escala 
que se almejava. A substituição por escravizados africanos, 
posta em prática efetiva a partir do último quartel do século 
XVI, buscava compatibilizar uma série de problemas nesse 
arranjo inicial, que iam desde o conhecimento técnico agríco-
la e metalúrgico que africanos possuíam, maior resistência a 
doenças típicas europeias, até o dilema da “salvação das al-
mas”, que colocava colonizadores e missionários em campos 
opostos em relação aos nativos.

03  A

O papel da ética na sociedade é o de criar condições de boa 
convivência entre os membros de um determinado grupo so-
cial, elevando, assim, a condição de bem-estar social

04  E

A perseguição a judeus, na condição de cristãos-novos, foi 
constatada na Península Ibérica, o que acabou estimulando 
migrações para o Brasil, onde se evidenciaram padrões de 
adaptação cultural e comportamental por parte do estado me-
tropolitano, que exercia influência sobre a atuação da Igreja 
na colônia, atentando para que a colonização não sofresse 
percalços. 

05  A

O Plano Real marcou a estabilização da inflação no Brasil, 

a partir do ano de 1994. Consistiu em um plano econômico 

criado durante o governo do presidente Itamar Franco e tinha 

como objetivo o controle dos altos índices de inflação que 

deterioravam a economia brasileira. O lançamento de uma 

nova moeda, o real, possibilitou o controle da inflação e a 

estabilização da moeda nacional.

06  D

Com a modernização do setor rural, ocorreu a mecanização 

agrária, que desencadeou a liberação da mão de obra e a con-

centração de terras, potencializando o êxodo rural e gerando a 

hipertrofia dos centros urbanos.

07  E

A situação socioeconômica do Haiti, país com o mais baixo 

IDH do continente americano, foi agravada por catástrofes, 

como o terremoto de 2010 e o furacão de 2016, que arrasa-

ram a estrutura do país, desabrigando habitantes e diminuin-

do ainda mais as ofertas de emprego. A disponibilidade de 

vagas de trabalho em várias regiões da América do Sul apre-

senta-se como uma grande oportunidade para os haitianos, 

que buscam melhores condições de vida.

08  A

A corrupção está intimamente relacionada aos aspectos cul-

turais nutridos por uma sociedade. A banalização da prática 

desviante em desacordo com a regra moral estabelecida dei-

xa ver a dimensão cultural da corrupção.

09  E

A formação vegetal degradada no Centro-Oeste é o Cerrado, 

e a técnica de calagem de correção de acidez do solo é bas-

tante utilizada na produção agrícola.

10  D

O uso dessas unidades é amplo, tanto do ponto de vista so-

cial, quanto ambiental e econômico, apresentando como fi-

nalidade a realização de pesquisas, atividades recreativas 

e mesmo a realização de atividades econômicas, mas com 

responsabilidade ambiental.

Gabarito
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11  B

Os governos trabalharam políticas de incentivos fiscais 

para fomentar a expansão do cultivo de soja na região, 

destacadamente por ser um produto importante em termos 

de mercado consumidor externo.

12  D

A Síria é uma área de repulsão populacional por persegui-

ção política, religiosa e por conflitos civis. As pessoas que 

saem dessa região em busca de abrigo em outros países 

são reconhecidas como refugiados.

13  D

O processo de impeachment é realizado por uma ação 

conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

14  E

Uma das facetas menos conhecidas do processo de colo-

nização da América inglesa foi o trabalho forçado de eu-

ropeus via contratos de servidão por tempo determinado. 

Entre fins do século XVI e início do século XVII, existia, na 

Inglaterra, toda uma política de expulsão de camponeses 

de terras comunais e criminalização da “vagabundagem”. 

Esses novos criminosos e outros grupos desprotegidos 

foram alvos preferenciais dos traficantes de trabalhado-

res, que arregimentavam mão de obra para o funciona-

mento das lavouras da América por meio de contratos 

temporários de servidão, quando não, de simples escra-

vização mesmo.

15  A

A reestruturação produtiva, fruto do desenvolvimento tec-

nológico dos anos 1970, foi responsável pela redução 

significativa da mão de obra humana nas fábricas. Essas 

transformações não extinguiram a necessidade do trabalho 

humano, mas ampliaram a concorrência e a necessidade 

de qualificação profissional, de forma que esse trabalhador 

esteja apto a operar as complexas máquinas existentes. 

O texto destaca o contexto social marcado pela presença 

das máquinas e a relação que as pessoas hoje possuem 

com elas.

16  B

Os processos erosivos apresentam como consequência pos-

síveis deslizamentos que ocasionam grandes danos, fato re-

lacionado ao desequilíbrio nas estruturas dos solos, que fi-

cam mais vulneráveis.

17  E

O bioma Cerrado possui grande extensão territorial, sendo o 

segundo em extensão na América do Sul. Abrange os esta-

dos de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, 

São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, 

Roraima e Amazonas. É considerado um hotspot pelo alto 

grau de degradação que vem sofrendo, principalmente como 

resultado da expansão das fronteiras agrícolas nas regiões 

Centro-Oeste e Norte. Possui grande biodiversidade, com 

inúmeras espécies vegetais e animais, muitas delas endêmi-

cas, e é berço de algumas bacias hidrográficas da América 

do Sul.

18  D

No texto, o autor assinala alguns episódios de desvios de 

conduta praticados por pessoas em exercício de cargos pú-

blicos, isto é, a serviço político da sociedade, mas orientadas 

por interesses privados. Relatos como artifícios oriundos de 

manobras políticas, estratégias jurídicas e poder econômico 

foram utilizados para obstaculizar investigações e/ou con-

tornar a aplicação das leis. O autor critica a não adequação 

dessas práticas a uma tradução do conceito de ética como 

conjunto de práticas, valores e ritos ajustados à promoção da 

política como espaço do bem comum.


