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2. Ciências humanas
(Questões 01 - 12)

 Verifique se estão corretos seu nome e número de inscrição
impressos na capa deste caderno.

 Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local
indicado. Qualquer identificação no corpo deste caderno 
acarretará a anulação da prova.

 Esta prova contém 12 questões discursivas.

 A prova terá a duração total de 4h30.

 A prova deve ser feita com caneta de tinta azul ou preta.

 A resolução e a resposta de cada questão devem ser
apresentadas no espaço correspondente. Não serão 
consideradas questões resolvidas fora do local indicado.

 Os rascunhos não serão considerados na correção.

 O candidato somente poderá entregar este caderno e sair do 
prédio depois de transcorridas 2h15, contadas a partir do 
início da prova.
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CoRREção

REVISão

Questão 01

Um autor do século VI assim descreveu o rei Átila, que, comandando os hunos, chegou às portas de Roma:

Homem vindo ao mundo em um entrechoque de raças, terror de todos os países, não sei como ele semeava tanto pavor, a não ser 
pela ligação que se fazia de sua pessoa com um sentimento de terror. Tinha um porte altivo e um olhar singularmente móvel, se bem 
que cada um de seus movimentos traduzisse o orgulho de seu poder. (...) sua pequena-estatura, seu peito largo, sua cabeça grande, 
seus olhos minúsculos, sua barba rala, sua cabeleira eriçada, seu nariz muito curto, sua tez escura, eram sinais de suas origens.

(Jordanes. Getica XXXV (c. 551), citado por Jaime Pinsky (org.). O modo de produção feudal, 1982.)

Ao representar Átila, que imagem dos bárbaros o autor transmite?
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RESoLUção E RESPoSTA CoRREção

REVISão

Questão 02

(Claude Monet. Impression, soleil levant (1873). Musée Marmottan,
Paris. Extraído de http://www.ibiblio.org/wm/paint/glo/impressionism)

O Impressionismo foi um dos movimentos artísticos mais significativos do século XIX. Indique uma característica da pintura impres-
sionista, presente na tela, e o motivo pelo qual se afirma que ela rompeu com a pintura realista.
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CoRREção

REVISão

Questão 03

Em 1922, Ele marcha sobre Roma. Ele é a Itália em movimento. A Revolução prossegue. Depois de meio século de letargia, a nação 
cria seu próprio regime. Surge o Estado dos italianos. Seu poder manifesta-se. Suas virtudes vêm à tona. Seu império está em for-
mação. Esse grande renascimento (...) terá o nome Dele. Em todo o mundo se inaugura um século italiano: o século de Mussolini.

(Augusto Turati (1928), citado por Donald Sassoon. Mussolini e a ascensão do fascismo, 2009.)

O perfil de Benito Mussolini foi escrito em 1928 e mostra algumas características do fascismo italiano. Identifique, a partir do docu-
mento, como esse perfil de Mussolini, traçado pelo autor do texto, caracteriza a ideologia fascista e se opõe aos princípios políticos 
democráticos.
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RESoLUção E RESPoSTA CoRREção

REVISão

Questão 04

A década de 1930 no Brasil é normalmente associada ao varguismo. Além da liderança de Getúlio Vargas, o período também apre-
sentou forte radicalização política. Como podemos associar tal fenômeno ao panorama internacional de então? Cite dois exemplos de 
agrupamentos políticos radicais atuantes no Brasil dos anos 30 e algumas de suas principais propostas.
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CoRREção

REVISão

Questão 05

Analise o mapa anamórfico.

Mortalidade infantil
(dados de 2002 que coMputaM a Morte no priMeiro ano de vida)

(www.worldmapper.org)

Explique essa representação cartográfica e mencione dois exemplos de regiões geográficas mundiais com maiores e dois com meno-
res taxas de mortalidade infantil.
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RESoLUção E RESPoSTA CoRREção

REVISão

Questão 06

Observe a figura composta a partir de diversas imagens de satélite, que mostram o mundo à noite.

(Al Gore. Uma verdade inconveniente, 2006. Adaptado.)

A partir da figura, identifique quatro ações humanas no espaço terrestre, indicando as regiões afetadas.
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CoRREção

REVISão

Questão 07

O mapa espacializa a área do Golfo do México.

(Maria E. M. Simielli. Geoatlas, 2009. Adaptado.)

Cite o evento que ocorreu em abril de 2010 e trouxe problemas ambientais sem precedentes na região do Golfo do México. Apresente 
três consequências resultantes deste fato.
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RESoLUção E RESPoSTA CoRREção

REVISão

Questão 08

No mapa está representada, em verde, uma formação vegetal.

(Maria E. M. Simielli. Geoatlas, 2009. Adaptado.)

Identifique-a e mencione três características da mesma.
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CoRREção

REVISão

Questão 09

E a verdade, o que será? A filosofia busca a verdade, mas não possui o significado e substância da verdade única. Para nós, a verda-
de não é estática e definitiva, mas movimento incessante, que penetra no infinito. No mundo, a verdade está em conflito perpétuo. A 
filosofia leva esse conflito ao extremo, porém o despe de violência. Em suas relações com tudo quanto existe, o filósofo vê a verdade 
revelar-se a seus olhos, graças ao intercâmbio com outros pensadores e ao processo que o torna transparente a si mesmo. Eis porque 
a filosofia não se transforma em credo. Está em contínuo combate consigo mesma.

(Karl Jaspers, 1971.)

Com base no texto, responda se a verdade filosófica pretende ser absoluta, justificando sua resposta com uma passagem do texto  
citado. Ainda de acordo com o fragmento, explique como podemos compreender os conflitos entre filosofia e religião e cite o principal  
movimento filosófico ocidental do período moderno que se caracterizou pelos conflitos com a religião.
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RESoLUção E RESPoSTA CoRREção

REVISão

Questão 10

Em troca dos artigos que enriquecem sua vida, os indivíduos vendem não só seu trabalho, mas também seu tempo livre. As pessoas 
residem em concentrações habitacionais e possuem automóveis particulares com os quais já não podem escapar para um mundo 
diferente. Têm gigantescas geladeiras repletas de alimentos congelados. Têm dúzias de jornais e revistas que esposam os mesmos 
ideais. Dispõem de inúmeras opções e inúmeros inventos que são todos da mesma espécie, que as mantêm ocupadas e distraem sua 
atenção do verdadeiro problema, que é a consciência de que poderiam trabalhar menos e determinar suas próprias necessidades e 
satisfações.

(Herbert Marcuse, filósofo alemão, 1955.)

Caracterize a noção de liberdade presente no texto de Marcuse, considerando a relação estabelecida pelo autor entre liberdade, pro-
gresso técnico e sociedade de consumo.
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CoRREção

REVISão

Questão 11

O Iluminismo é a saída do homem de um estado de menoridade que deve ser imputado a ele próprio. Menoridade é a incapacidade 
de servir-se do próprio intelecto sem a guia de outro. Imputável a si próprios é esta menoridade se a causa dela não depende de 
um defeito da inteligência, mas da falta de decisão e da coragem de servir-se do próprio intelecto sem ser guiado por outro. Sapere 
aude! Tem a coragem de servires de tua própria inteligência!

(Immanuel Kant, 1784.)

Esse texto do filósofo Kant é considerado uma das mais sintéticas e adequadas definições acerca do Iluminismo. Justifique essa 
importância comentando o significado do termo “menoridade”, bem como os fatores sociais que produzem essa condição, no campo 
da religião e da política.
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RESoLUção E RESPoSTA CoRREção

REVISão

Questão 12

Três maneiras há de preservar a posse de Estados acostumados a serem governados por leis próprias; primeiro, devastá-los; se-
gundo, morar neles; terceiro, permitir que vivam com suas leis, arrancando um tributo e formando um governo de poucas pessoas, 
que permaneçam amigas. Sucede que, na verdade, a garantia mais segura da posse é a ruína. Os que se tornam senhores de cidades 
livres por tradição, e não as destroem, serão destruídos por elas. Essas cidades costumam ter por bandeira, em suas rebeliões, tanto 
a liberdade quanto suas antigas leis, jamais esquecidas, nem com o passar do tempo, nem por influência dos favores que receberam. 
Por mais que se faça, e sejam quais forem os cuidados, sem promover desavença e desagregação entre os habitantes, continuarão 
eles a recordar aqueles princípios e a estes irão recorrer em quaisquer oportunidades e situações.

(Nicolau Maquiavel. Publicado originalmente em 1513. Adaptado.)

Partindo de uma definição de moralidade como conjunto de regras de conduta humana que se pretendem válidas em termos absolutos, 
responda se o pensamento de Maquiavel é compatível com a moralidade cristã. Justifique sua resposta, comentando o teor prático ou 
pragmático do pensamento desse filósofo.
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os rascunhos não serão considerados na correção.

não ASSInE ESTA foLhA
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os rascunhos não serão considerados na correção.

não ASSInE ESTA foLhA
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os rascunhos não serão considerados na correção.

não ASSInE ESTA foLhA
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os rascunhos não serão considerados na correção.

não ASSInE ESTA foLhA
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os rascunhos não serão considerados na correção.

não ASSInE ESTA foLhA




