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FASCÍCULO 10

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Mais uma vez, voltamos para a área de Ciências Humanas. Em História, são comuns na prova questões que 
abordam Patrimônio histórico-cultural e memória (5,7%); Era Vargas também aparece com frequência (5,5%). Geografia 
física aparece em 9,4% das questões da disciplina, enquanto demografia e cultura, 8,8%. Filosofia Moderna é um dos 
temas da área que mais caem (11,35), seguido de Relações de poder (7,8%). Quando olhamos para a Sociologia, há 
questões que abordam os meios de comunicação e a tecnologia (11,7%) e a cidadania (10,8%). 

 Estes são os temas que compõem esse fascículo. No próximo, estudaremos questões de Matemática.

Bons estudos! 
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Questão 1

A cidadania não resulta do fato de alguém ter o domicílio em 
certo lugar, pois os estrangeiros residentes e os escravos tam-
bém são domiciliados nesse lugar e não são cidadãos. Nem são 
cidadãos todos aqueles que participam de um mesmo sistema 
judiciário. Um cidadão integral pode ser definido pelo direito de 
administrar justiça e exercer funções públicas

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. p. 77-78

A concepção de cidadania praticada em Atenas na Antiguidade

a) emancipava economicamente homens pobres e escravos.
b) enfraquecia o escravismo com a difusão dos ideais demo-

cráticos.
c) possuía um caráter excludente para a maioria dos habitan-

tes da cidade.
d) difundia uma visão desigualitária de direitos políticos entre 

os cidadãos.
e) consagrava uma estrutura de governo baseada nos privilé-

gios aristocráticos.

Questão 2

O Bumba meu boi do Maranhão é uma celebração múltipla 
que congrega diversos bens culturais associados, divididos en-
tre plano expressivo, composto pelas performances dramáticas, 
musicais e coreográficas, e o plano material, composto pelos ar-
tesanatos, como os bordados do boi, confecção de instrumentos 
musicais artesanais, entre outros. [...] Profundamente enraizado 
no cristianismo e, em especial, no catolicismo popular, o Bum-
ba meu boi envolve a devoção aos santos juninos São João, 
São Pedro e São Marçal. Os cultos religiosos afro-brasileiros do 
Maranhão também estão presentes, como o Tambor de Mina e 
o Terecô, caracterizando o sincretismo entre os santos juninos 
e os orixás, voduns e encantados que requisitam um boi como 
obrigação espiritual.

BUMBA meu boi do Maranhão é o mais novo patrimônio cultural brasileiro. Iphan. 31 ago. 2011. 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. Acesso em: 9 ago. 2016

O texto anterior evidencia o Bumba meu boi como uma prática 
cultural que

a) garante o desenvolvimento econômico regional.
b) comprova o convívio da diversidade cultural no Brasil.
c) unifica todas as atividades culturais do estado do Maranhão.
d) equivale ao Carnaval, pela diversidade de ritmos musicais 

e cores.
e) resulta da divergência entre catolicismo popular e religiões 

africanas

 Questão 3

O Estado é sempre visto como “todo-poderoso”; na pior hipó-
tese, como repressor e cobrador de impostos; na melhor, como 
um distribuidor paternalista de empregos e favores. A ação polí-
tica nessa visão é, sobretudo, orientada para a negociação dire-
ta com o governo, sem passar pela mediação da representação. 
Como vimos, até mesmo uma parcela do movimento operário 
na Primeira República orientou-se nessa direção; parcela ainda 
maior adaptou-se a ela na década de 1930. Essa cultura, orien-
tada mais para o Estado do que para a representação, é o que 
chamamos de “estadania”, em contraste com a cidadania.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 221

O conceito de cidadania, aludido no texto do historiador José 
Murilo de Carvalho, representa a que o(s)
a) distribuição de empregos e favores pelo Estado.
b) tentativa de driblar a cobrança de impostos pelo Estado.
c) negociação direta entre as demandas do cidadão e o Estado.
d) fragilização do poder público representado pelo Estado.
e) possibilidade de cada cidadão ser representado pelo Estado.

Questão 4

TEXTO I
O Decreto no 3 551, de 4 de agosto de 2000, instituiu o Re-

gistro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro e criou o Programa Nacional do Pa-
trimônio Imaterial, este concebido com o objetivo de implemen-
tar inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio

ALVES, Alexandre Ferreira de Assunção. O tombamento como instrumento de 
proteção ao patrimônio cultural. Revista Brasileira de Estudos Políticos. v. 98. p. 84, 2008

TEXTO II
Recentemente, construiu-se uma nova qualificação: o “patri-

mônio imaterial” ou “intangível”. Opondo-se ao chamado “patri-
mônio de pedra e cal”, aquela concepção visa a aspectos da 
vida social e cultural dificilmente abrangidos pelas concepções 
mais tradicionais. [...]

Diferentemente dessas concepções, não se propõe o tomba-
mento dos bens listados nesse patrimônio. A proposta é no sen-
tido de “registrar” essas práticas e representações e de fazer um 
acompanhamento para verificar sua permanência e suas trans-
formações.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O patrimônio como categoria de pensamento. 
In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (Org.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. 

2. ed. Rio de Janeiro: Lamparina. p. 25. (adaptado)

De acordo com os textos, pode-se considerar que o registro dos 
patrimônios imateriais é importante para a história, pois

a) cataloga os aspectos valorativos que não mais existem no país.
b) mapeia práticas sociais e culturais do território brasileiro.
c) preserva, fidedignamente, aspectos socioculturais imutáveis.
d) materializa o patrimônio intangível pelo processo de tombamento.
e) valoriza o patrimônio chamado “de pedra e cal”.

Questão 5

A Caminhada com Maria foi declarada Patrimônio Cultural 
Imaterial do Brasil por sanção da Presidente da República ao 
Decreto de Lei do Congresso Nacional. A Lei No 13 330 tem 
como objetivo “reconhecer a importância da Caminhada com 
Maria, como forma de expressão do patrimônio histórico-cultural 
religioso brasileiro”. [...]

A Caminhada com Maria também consta no calendário ofi-
cial de eventos do município e do estado e aparece na lista de 
eventos de turismo religioso do país, do Ministério de Turismo. O 
evento reúne mais de 1 milhão de católicos por edição

“CAMINHADA com Maria” é declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O POVO, 
Fortaleza, 6 jun. 2015. Seção Fortaleza. Disponível em: <http://www.opovo.com.br>. 

Acesso em: 7 out. 2015. (adaptado)

O referido evento passa a compor a lista de bens imateriais bra-
sileiros, na qual também está presente

a) o Teatro da Paz, no Pará.
b) o Elevador Lacerda, na Bahia.
c) a Serra da Capivara, no Piauí.
d) o Corcovado, no Rio de Janeiro.
e) a Feira de Caruaru, em Pernambuco
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Questão 6

No dia 10 de novembro de 1937, data do golpe do Estado 
Novo, o presidente Getúlio Vargas leu, através da rádio, principal 
veículo de divulgação da época, um pronunciamento à nação. 
De acordo com suas palavras, as justificativas para tão drástica 
medida eram basicamente duas: de um lado, a fragilidade do 
sistema partidário, submerso a interesses particularistas e de 
grupos privados; do outro, a herança econômica da Primeira 
República, ancorada na dependência do café e não suficiente-
mente superada pelo regime instaurado em 1930. Para o presi-
dente, a centralização e o fortalecimento do Poder Executivo se 
fazia em nome da preservação de uma verdadeira democracia, 
que, em decorrência da crise, perigava degenerar-se

MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. O Estado Novo (1937-1945): 
ditadura corporativa ou democracia social? In: ______ (Org.). 

Democracia e ditadura no Brasil. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2006. p. 68.

No período relatado no texto, foi

a) criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por 
meio do qual o Estado passava a intervir nas relações en-
tre patrões e empregados.

b) declarada a Revolução Constitucionalista, rebelião orien-
tada por intelectuais paulistas que pretendiam depor Ge-
túlio Vargas do poder.

c) instituída uma campanha de privatização de empresas; 
houve também a abertura do mercado brasileiro para in-
vestimentos estrangeiros.

d) difundida uma campanha intitulada queremismo, em fins 
de 1945, com o intuito de retirar Getúlio Vargas do poder.

e) instaurado um regime autoritário, que durou 8 anos. Líde-
res políticos contrários a Getúlio Vargas foram presos ou 
exilados.

Questão 7

O DIP promoveu concursos de monografias, garantindo às 
obras premiadas, nitidamente de caráter apologético, publica-
ção e divulgação por todo o país. [...] O DIP patrocinou, também, 
concursos de música popular, e foi em um deles que “Aquarela 
do Brasil”, de autoria de Ary Barroso, recebeu o primeiro lugar. 
Além disso, cabia ao DIP distribuir a fotografia oficial do presi-
dente Vargas, não só nas repartições públicas, mas também em 
colégios, clubes, estações ferroviárias, casas comerciais etc.

ARAÚJO, Rejane. DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda. FGV CPDOC. 

Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 14 ago. 2016. (adaptado)

O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) tinha impor-
tância fundamental para a consolidação do Estado Novo, pois

a) estabelecia projetos com o objetivo de desvincular cultura 
popular e governo. 

b) defendia o pensamento democrático em oposição ao regi-
me ditatorial. 

c) controlava os meios de comunicação em benefício do Estado. 
d) promovia investimentos na área da arte e da cultura. 
e) incentivava o desenvolvimento de uma arte crítica

Questão 8

Ao estudar o processo de formação de uma falésia, leva-se 
em consideração que, para quaisquer que sejam os objetivos 
do estudo, deve-se identificar e classificar os vários tipos de mo-
vimento de massa. Eles consistem em movimentos coletivos de 
solo, rocha ou mistura de ambos, que resultam de processos de 
ruptura ou de desestabilização das encostas. De maneira geral, 
os movimentos podem ser classificados como: escorregamen-
tos ou deslizamentos, quedas e tombamentos, escoamentos e 
movimentos complexos.

Figura I

Figura II

SILVA, W. de S. Estudo da dinâmica superficial e geotécnico das falésias do município de Tibau do 

Sul – Litoral oriental do RN. 2003. 127 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Sanitária) – Centro 

de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 2003

Nas figuras anteriores, ocorrem dois dos movimentos apresen-
tados no texto. São eles, respectivamente, os movimentos de

a) ruptura circular e de deslizamento. 
b) deslizamento e de falhamento. 
c) queda livre e de tombamento. 
d) escoamento e de ruptura. 
e) fissura e de tombamento 
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Questão 9

Oh, Sol!
Sol escaldante, terra poeirenta
Dias e dias, meses e meses sem chover
E o pobre lavrador com a ferramenta rude
Dá forte no solo duro
Em cada pancada parece gemer
[...]
No auge do desespero
Uns se revoltam contra Deus
Outros rezam com fervor:
“Nosso gado está sedento, meu Senhor
Nos livrai dessa desgraça”
O céu escurece
As nuvens parecem
grandes rolos de fumaça
[...]

ANDRADE, Gilberto de; OLIVEIRA, Waldir de. Seca do Nordeste. Intérprete: Clara Nunes. In: 
______. Clara Clarice Clara. Rio de Janeiro: Odeon, 1972. 1 disco sonoro. Faixa 2

A letra da canção apresentada caracteriza as condições do clima

a) equatorial.
b) semiárido.
c) subtropical.
d) tropical continental.
e) tropical úmido

Questão 10

Estatísticas de povoamento: 
imigração no Brasil (1820-1970)

IBGE. Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro, 2000. 
Apêndice: Estatísticas de povoamento, p. 225

A observação do gráfico anterior, no que se refere à dinâmica 
dos fluxos populacionais, permite perceber que as maiores ta-
xas de crescimento da imigração no Brasil se deram pela

a) instauração da Lei Eusébio de Queirós associada à ex-
pansão do açúcar. 

b) crise do café, ao final do século XIX, que cedeu lugar ao 
ciclo da borracha. 

c) expansão do café associada às instabilidades políticas e 
econômicas europeias. 

d) criação da Lei de Terras, que facilitou aos imigrantes a ob-
tenção de propriedades rurais. 

e) intensa urbanização consolidada pela Revolução Indus-
trial desenvolvida por Barão de Mauá

Questão 11 

Só Legislativo pode declarar prefeito inelegível 
por rejeição de contas, diz STF

Só a rejeição das contas do prefeito pelo Poder Legislativo 
pode torná-lo inelegível. O parecer do Tribunal de Contas não 
tem o poder de impedir o político de se candidatar, ainda que 
o prefeito tenha agido como ordenador de gastos, e não como 
chefe do Executivo. A tese foi definida pelo plenário do Supre-
mo Tribunal Federal. Também foi decidido que, mesmo que as 
câmaras dos vereadores se omitam em analisar as contas dos 
prefeitos, o parecer do Tribunal de Contas não pode torná-lo 
inelegível. [...] Segundo o ministro Gilmar Mendes, por mais que 
as contas tenham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas, só 
depois do pronunciamento do Legislativo é que o chefe do Po-
der Executivo pode ficar inelegível. [...] Portanto, toda decisão 
sobre prestação de contas é política, e não técnica e contábil.
CANÁRIO, Pedro. Só Legislativo pode declarar prefeito inelegível por rejeição de contas. Consultor 
jurídico, 10 ago. 2016. Disponível em: <http://conjur.com.br>. Acesso em: 21 set. 2016. (adaptado)

A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre quem deve julgar 
as contas dos prefeitos, visando o cumprimento da Lei da Ficha 
Limpa, causou apreensão na sociedade diante da possibilidade de

a) as candidaturas para cargos do Executivo sofrerem um es-
vaziamento. 

b) os órgãos públicos confundirem suas competências admi-
nistrativas. 

c) o poder decisório conferido ao Legislativo exceder sua 
atribuição. 

d) as conveniências políticas se sobreporem aos critérios 
técnicos. 

e) o equilíbrio constitucional entre os três poderes ser abalado

Questão 12

Em maio de 1937, a AIB lançou Plínio Salgado como candi-
dato à eleição presidencial prevista para janeiro do ano seguin-
te. A eleição, contudo, acabaria não se realizando, em virtude 
do golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Plínio 
Salgado esteve o tempo todo a par das articulações golpistas 
e lhes deu apoio. O próprio pretexto utilizado por Vargas para 
golpear a democracia – o Plano Cohen, apresentado como um 
plano comunista para a tomada do poder – não passava de um 
documento forjado, de autoria do então capitão Olímpio Mou-
rão Filho, destacado dirigente integralista. Para a surpresa dos 
integralistas, porém, em dezembro de 1937, Vargas decretou o 
fechamento da AIB, juntamente com todas as demais organiza-
ções partidárias do país

AÇÃO Integralista Brasileira (AIB). FGV CPDOC. 
Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 29 ago. 2016.

No contexto do ano de 1937, o golpe que instaurou o Estado 
Novo tinha como objetivo

a) elevar a AIB à condição de governo paralelo no Brasil. 
b) reverter o resultado eleitoral favorável aos comunistas. 
c) afastar os integralistas da disputa eleitoral. 
d) eliminar práticas de corrupção eleitoral. 
e) manter Getúlio Vargas no poder.
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Questão 13 

TEXTO I

TEXTO II
O “você sabe com quem está falando?”, por chamar a aten-

ção para o domínio básico da pessoa (e de relações pessoais), 
em contraste com o domínio das relações impessoais dadas 
pelas leis e regulamentos gerais, acaba por ser uma fórmula de 
uso pessoal, desvinculada de camadas ou posições economi-
camente demarcadas. Todos têm o direito de se utilizar do “você 
sabe com quem está falando?”, e mais, sempre haverá alguém 
no sistema pronto a recebê-lo (porque é inferior) e pronto a usá-
-lo (porque é superior)

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.

Com base na perspectiva apresentada no texto II, a tirinha res-
salta um aspecto da sociabilidade brasileira expresso no(a)

a) relação profissional fundamentada na impessoalidade. 
b) tentativa de se diferenciar socialmente por meio do status. 
c) cumprimento do princípio da isonomia entre os cidadãos. 
d) modelo de organização burocrática do Estado moderno. 
e) forma bem humorada com que os problemas são tratados

Questão 14 

E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se, junto com a filha, no 
“Cabeça de Gato” que, à proporção que o São Romão se en-
grandecia, mais e mais ia-se rebaixando acanalhado, fazendo-se 
cada vez mais torpe, mais abjeto, mais cortiço, vivendo satisfeito 
do lixo e da salsugem que o outro rejeitava, como se todo o seu 
ideal fosse conservar inalterável, para sempre, o verdadeiro tipo 
da estalagem fluminense, a legítima, a legendária; aquela em 
que há um samba e um rolo por noite; aquela em que se matam 
homens sem a polícia descobrir os assassinos; viveiro de larvas 
sensuais em que irmãos dormem misturados com as irmãs na 
mesma lama; paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fume-
gante, donde brota a vida brutalmente, como de uma podridão.

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Ática, 2011. p. 213. 

Aluísio Azevedo, em sua obra, descreve os cortiços, que cons-
tituíam uma das preocupações das autoridades brasileiras no 
início do século XX. Assim, pode-se afirmar que o Estado, nes-
se período, via os cortiços como

a) redutos de resistência monarquista dispersados com reur-
banização. 

b) centros de economia popular que precisavam de requalifi-
cação. 

c) símbolos da identidade nacional, com necessidade de pre-
servação. 

d) agrupamentos de marginais, controlados a partir de 
fiscalização. 

e) focos de problemas sanitários resolvidos com destruição

Questão 15

Ao invés de aproximar as pessoas e mobilizá-las para a efe-
tivação de causas comuns, o uso alienado das tecnologias co-
municacionais, em verdade, gera o distanciamento pleno entre 
as pessoas, pois o interlocutor é estigmatizado como uma mera 
coisa, desprovida de subjetividade. Fica claro, obviamente, que 
o problema fundamental da incomunicação humana não se en-
contra nos instrumentos técnicos, nos aplicativos, nas redes so-
ciais, mas sim na falta de disposições éticas que permeiem as 
ações humanas nesse novo contexto cultural da sociedade de 
informação, que poderia, talvez, promover uma revolução polí-
tica de escala global, caso o amor pela liberdade e pela justiça 
fossem os motores do engajamento comunicacional dos indiví-
duos na era da virtualização das informações

BITTENCOURT, Renato Nunes. A nova fronteira da incomunicação. Ciência e vida. 98. ed. 2014. 
Disponível em: <http://filosofiacienciaevida.uol.com.br>. Acesso em: 27 set. 2016

O texto anterior sugere que a maneira como tem sido realizado 
o uso cada vez mais constante das tecnologias informacionais/
comunicacionais tem

a) permitido que as pessoas compartilhem experiências co-
muns na resolução de problemas sociais. 

b) garantido o acesso cada vez mais rápido a informações e 
fomentado o engajamento político-ideológico.

c) contribuído para a perda dos traços identitários e de subje-
tividade e dissipado o senso ético e de justiça. 

d) impulsionado a virtualização dos problemas sociais e fomen-
tado o senso crítico para a resolução de questões éticas.

e) orientado práticas incompatíveis com a ética e com a justi-
ça, sendo responsáveis por ações antidemocráticas.

Questão 16

Assim como o olho, que faz ver e não se vê a si mesmo, o 
entendimento humano faz conhecer, mas não se reconhece a 
si mesmo. Para conhecer-se, isto é, para que o entendimento 
torne-se um objeto de conhecimento para si mesmo, “requer arte 
e esforço”. Dessa forma, Locke afirma a necessidade do enten-
dimento examinar a si mesmo. Como Bacon e Descartes, Locke 
também considera que é necessário esforço, trabalho, decisão 
para fazer o entendimento tornar-se a si mesmo como objeto de 
investigação. Porém, assim como Aristóteles diferia de Platão, 
Locke difere de Descartes

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2013

John Locke defendia que o conhecimento surge das experiên-
cias sensoriais, e René Descartes acreditava nas ideias inatas. 
A divergência epistemológica entre os filósofos expressa, res-
pectivamente, as premissas do

a) afirmação, demonstrando que ele concorda que sua amiga 
não sabe dançar.

b) dúvida, já que ele não entende o que sua dona está fazendo.
c) oposição, contradizendo a ideia da garota de que ela não 

sabe dançar.
d) soma, pois ele acrescenta a ideia de que ela realmente 

sabe dançar.
e) suposição, dando a entender que talvez ela realmente não 

saiba fazer o que pretende
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1. C   10. C

2. B   11. D

3. E   12. E

4. B   13. B

5. E   14. E

6. E   15. C

7. C   16. C

8. C   17. E

9. B   18. E

Resoluções

01  C

Cidadania é um complexo de direitos e deveres praticados 
por determinado sujeito ou grupo social, cujo exercício impli-
ca a prática de diretos políticos, civis e sociais. Todos aqueles 
que vivem ligados a estruturas de Estados-nação dispõem da 
capacidade de usufruto da cidadania. Apesar de seu caráter 
de ampliação de cidadania, em Atenas, o conceito beneficia-
va apenas os homens adultos nascidos na cidade (o equiva-
lente a 10% dos moradores da cidade), excluindo a maioria 
da população, sobretudo escravos, homens pobres, mulheres 
e estrangeiros.

02  B

Por incorporar matizes de culturas diversas como a africana, 
a indígena, a europeia e traços da religiosidade popular em 
uma só manifestação cultural, o Bumba meu boi demonstra a 
diversidade cultural brasileira e o convívio de culturas que são 
reinterpretadas ao longo da história.

03  E

O Estado Novo teve como principais marcas o autoritarismo e 
a tutela de amplos setores da sociedade brasileira, sobretudo 
da classe trabalhadora, por intermédio do Ministério do Tra-
balho. No fragmento do texto, a cidadania está relacionada 
à possibilidade de representatividade do cidadão pelo poder 
Legislativo.

04  B

O principal objetivo do Registro de Bens Culturais de Nature-
za Imaterial é a preservação de práticas culturais vivenciadas 
e desenvolvidas pela sociedade brasileira, usando, para isso, 
o mapeamento nacional e o registro em livros específicos 
para este fim. 

GabaritoQuestão 17

As leis, em seu significado mais extenso, são as relações ne-

cessárias que derivam da natureza das coisas, e, neste sentido, 

todos os seres têm suas leis: a Divindade possui suas leis, o 

mundo material possui suas leis, as inteligências superiores ao 

homem possuem suas leis, os animais possuem suas leis, o 

homem possui suas leis. [...] O homem, enquanto ser físico, é, 

assim como os outros corpos, governado por leis invariáveis. 

Como ser inteligente, viola incessantemente as leis que Deus 

estabeleceu e transforma aquelas que ele mesmo estabeleceu. 

Deve orientar a si mesmo e, no entanto, é um ser limitado; está 

sujeito à ignorância e ao erro, como todas as inteligências finitas

MONTESQUIEU. Do espírito das leis, 1748.

 Disponível em: <http://dhnet.org.br>. Acesso em: 17 out. 2016

Na obra Do espírito das leis, Charles-Louis de Secondat, o ba-

rão de Montesquieu, defende a lei como mecanismo de

a) supremacia da vontade das camadas populares. 

b) imposição da autoridade do governante. 

c) representação do espírito democrático. 

d) violação do direito à individualidade. 

e) garantia da ordem social. 

Questão 18

Na situação específica mostrada na charge, o modelo de intera-

ção social evidenciado tem como característica o(a) 

a) enfraquecimento dos vínculos afetivos mais próximos. 

b) controle da tecnologia sobre a vontade dos indivíduos. 

c) velocidade dos modelos interativos contemporâneos. 

d) esvaziamento da comunicação entre profissões distintas. 

e) onipresença dos aparelhos tecnológicos na interlocução. 
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05  E
A Feira de Caruaru tem uma dimensão de práticas e saberes 
tradicionais, constituindo-se, portanto, um bem imaterial.

06  E
A política implementada por Getúlio Vargas no pós-1937 teve 
fortes características autoritárias: partidos e mandatos políti-
cos foram cassados, líderes políticos foram presos e órgãos 
de repressão foram criados, a exemplo do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), que tinha como função exer-
cer a censura.

07  C
A importância do DIP para a consolidação do Estado Novo 
residia no fato de que, por meio desse órgão, era promovida 
a propaganda do Estado ditatorial e a censura aos meios de 
comunicação.

08  C
Os movimentos observados nas figuras são, respectivamen-
te, classificados como queda (os materiais, rocha ou solo, 
se desprendem das encostas pela ação da gravidade; nas 
encostas íngremes, o movimento geralmente é em queda li-
vre, e nas encostas com declividade 1 : 1, o movimento é de 
rolamento de matações) e tombamento (movimento que se 
dá a partir da rotação de um bloco da encosta em torno de 
um eixo; este movimento está condicionado à existência de 
planos de fraqueza).

09  B
O semiárido é marcado pela elevada média térmica anual, 
elevadas amplitudes térmicas diárias e longa estiagem, tipi-
camente do Sertão nordestino.

10  C

Ao final do século XIX, uma onda nacionalista e disputas 
neocolonialistas na Europa provocaram tensões político-eco-
nômicas. Ao mesmo tempo, o café ganhou o mercado inter-
nacional, em especial na Inglaterra e nos Estados Unidos, 
ampliando a demanda por mão de obra, o que favoreceu a 
entrada de imigrantes europeus no Brasil.

11  D
A interpretação do STF de que cabe somente ao Legislativo o 
julgamento das contas dos chefes do Poder Executivo traz o 
receio de que os acordos políticos, ou até mesmo que a coop-
tação dos vereadores, possam tornar a Lei da Ficha Limpa 
ineficiente no combate à corrupção na política.

12  E
Em setembro de 1937, o governo antecipou as cerimônias 
alusivas à memória das vítimas da revolta comunista de no-
vembro de 1935. Nesse mesmo mês, houve a divulgação de 
um suposto plano de tomada de poder por parte dos comu-
nistas – Plano Cohen –, justificativa utilizada por Vargas para 
solicitar ao Congresso Nacional nova decretação de estado 
de guerra. Com os poderes que essa condição lhe garantia, 
Vargas afastou o governador Flores da Cunha. Em 10 de no-
vembro de 1937, o Congresso Nacional foi cercado e fechado 
pela polícia militar e o Estado Novo foi instaurado.

13  B

O texto de Roberto DaMatta explica o que ele chama de “rito 
autoritário”, tentativa de se colocar acima da lei, invocando a 
frase “você sabe com quem está falando?”. Trata-se de um 
expediente utilizado por quem procura se diferenciar social-
mente, procurando mostrar que pela condição social pode se 
diferenciar dos demais. A tirinha exemplifica e contextualiza o 
que DaMatta afirma.

14  E

As habitações populares conhecidas como cortiços eram 
consideradas símbolo do atraso, além de fonte de insalubri-
dade; daí o esforço do governo para destruir os cortiços e 
modernizar a capital brasileira.

15  C

O uso das tecnologias informacionais e comunicacionais tem 
impulsionado certa perda de identidade, posto ter fomentado 
ações individualistas, promovendo uma anulação das subjeti-
vidades dos sujeitos.

16  C

O empirismo, semelhante ao princípio aristotélico, defende 
que o conhecimento é fruto das experiências sensoriais e 
questiona o princípio das ideias inatas presentes na corrente 
racionalista, que vê nos sentidos uma interpretação parcial e 
distorcida da realidade, tal como a concepção platônica, sen-
do a razão autônoma a ferramenta mais importante para se 
chegar à verdade.

17  E

Em sua obra Do espírito das leis, Montesquieu trilhou um ca-
minho que se fundamentava em examinar as leis positivas 
nas suas relações entre si. Evidenciou que, pela sua própria 
essência, determinadas leis tanto se encandeavam como se 
excluíam mutuamente. Nesse sentido, no ínterim das chama-
das leis positivas, existiriam relações naturais de exclusão e 
de inclusão, condicionadas pela necessidade das coisas, e 
não pelo desejo de um indivíduo. É exatamente essa carac-
terística de necessidade o que conferiria às leis o poder de 
ordenamento social. Por meio da lei, é possível garantir os 
direitos e os deveres dos cidadãos e dos governantes, man-
tendo a ordem social.

18  E

A charge enfatiza a presença dos mais variados dispositivos 
tecnológicos no cotidiano das pessoas ao evidenciar o fato 
de eles fazerem com que as situações mais corriqueiras e os 
diálogos mais simples sejam mediados por esses aparelhos, 
até mesmo quando eles seriam supostamente dispensáveis.


