
QUESTÃO 1

Com relação ao ornamento, Roma não cor-
respondia, absolutamente, à majestade do 
Império e, além disso, estava exposta às 
inundações, como também aos incêndios. 
Porém, Augusto fez dela uma cidade tão 
bela que pode se envaidecer, principalmente 
por ter deixado uma cidade de mármore no 
lugar onde encontrara uma de tijolos. 

(Adaptado de Suetônio, A Vida dos Doze Césares. 
São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 91.) 

Considerando o texto e o período de Otávio 
Augusto no governo de Roma, responda: 
a) Qual a relação da nova urbanização da ca-
pital do Império com o período de paz que 
Augusto pretendia simbolizar? 
b) Identifique uma medida social e uma me-
dida política estabelecidas por Augusto para 
adaptar a tradição romana ao novo momento. 

Resposta

a) Otávio Augusto chegou ao poder, em 
Roma, no final do século I a.C., após uma 
longa guerra civil. No ano 27 a.C. recebeu o 
título de Augusto (divino), episódio que veio 
a marcar o início do império. Durante o seu 
governo realizou uma ampla reforma urba-
na, alargando ruas, construindo anfiteatros, 
templos e estádios. Criou, ainda, um corpo 
de bombeiros para combater os incêndios 
e um corpo especial de soldados para com-
bater as desordens. A nova urbanização da 
capital simbolizava o início de um período 
de paz, ordem e prosperidade, a chamada 
Pax Romana, em contraste com o final da re-
pública, período caracterizado pela luta interna 
e pela instabilidade política e social.
b) O início do império, caracterizado pela as-
censão de Otávio Augusto ao poder, foi mar-
cado por uma série de medidas importantes. 
Entre as medidas sociais pode-se destacar a 
ampliação da política do “pão e circo”, com a 
distribuição de cereais à população mais po-
bre, a promoção de espetáculos públicos, 

como as corridas de biga e os combates de 
gladiadores, e a construção de obras públicas. 
Na política, Augusto buscou conciliar o surgi-
mento do império com as velhas instituições 
republicanas, preservou o Senado, os tribunos 
(representantes da plebe) e a assembleia popu-
lar. Mas, ao mesmo tempo, ampliou seus pró-
prios poderes: como imperador (comandava o 
exército), como princeps (tornou-se o primeiro-
-cidadão, dirigindo as reuniões do Senado), como 
sumo pontífice (tornou-se chefe espiritual) 
além de deter o Poder Tribunício (representante 
da plebe). Assim, o governo de Otávio marcou 
o término da república e o início do império, 
com o governo de Roma pertencendo de fato 
a quem os soldados chamavam de  imperador, 
apesar da permanência de várias instituições 
oriundas do Período Republicano.

QUESTÃO 2

No Natal de 800, o papa Leão III coroou 
Carlos Magno como Imperador dos Roma-
nos. O Imperador recebeu o antigo título de 
Augusto.
a) Caracterize a autoridade de Carlos Magno 
como Imperador naquele momento. 
b) Apresente dois aspectos do renascimento 
carolíngio. 

Resposta

a) O século V foi caracterizado na Europa Oci-
dental pelo colapso do Império Romano dian-
te das invasões dos germânicos (chamados 
bárbaros). Ocorreu um processo de fragmen-
tação política com o surgimento de vários rei-
nos: Anglo-saxões (Inglaterra), Ostrogodos 
(Itália), Visigodos (península Ibérica), Vânda-
los (norte da África) e Francos (França). Des-
tes reinos, o Franco terá destaque. Carlos 
Magno, o mais importante líder dos francos, 
conduzirá uma série de campanhas militares 
bem-sucedidas, conquistando territórios nas 
atuais França, norte da Itália e Alemanha. Sua 
aliança com a Igreja Católica permitiu que, no 
natal do ano 800, o papa Leão III lhe desse 
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o título de Imperador Romano do Ocidente, 
refazendo, assim, a unidade política da Europa 
Ocidental, perdida desde o fim do Império 
Romano do Ocidente, no século V. Porém, 
o poder de Carlos Magno dependia de sua 
aliança com a Igreja e de seu prestígio pessoal. 
Para remunerar seus soldados concedia títu-
los (marqueses, duques e condes) e doava 
terras (senhorios). Após a sua morte, no ano 
814, o império entraria em declínio.
b) O renascimento carolíngio foi caracteriza-
do pelo desenvolvimento da educação, com 
a construção de escolas e recuperação dos 
textos clássicos. Carlos Magno buscava as-
sim formar funcionários para a administração 
e sacerdotes para o clero. Houve destaque 
para o trabalho realizado pelos monges co-
pistas no campo da Filosofia e na conserva-
ção das obras do passado greco-romano.

QUESTÃO 3

Desde o início da colonização, os portugueses 
chamaram de tapuias os grupos indígenas 
que julgavam bárbaros, por seus hábitos cul-
turais distintos dos que habitavam o litoral e 
por seu poder de resistência aos portugueses. 
a) Contextualize historicamente os significa-
dos de Guerra Justa para os portugueses a 
partir do fim da Idade Média. 
b) Indique duas práticas dos indígenas que 
os portugueses consideravam bárbaras.

Resposta

a) A Guerra Justa, caracterizada pelo extermí-
nio, pela escravidão e pela catequização dos 
povos americanos, era justificada, dentro do 
contexto da Contrarreforma e da expansão 
marítima europeia, como uma tentativa de di-
fusão da fé cristã e como uma iniciativa que 
levava a cultura ocidental para os povos con-
siderados primitivos. Observa-se que desde a 
Reconquista havia o conceito da Guerra Justa, 
neste contexto em relação aos mouros.
b) Das práticas indígenas consideradas bár-
baras pelos portugueses, podemos citar o 
hábito da nudez, a crença em entidades 
religiosas associadas às forças da natureza, 
a poligamia e a antropofagia.

QUESTÃO 4

Um motivo para a melhoria da dieta ao longo 
do século XIX era que chegavam cada vez 
mais alimentos do que chamamos de “pe-
riferia” da Europa, denominação vaga que 
engloba a Rússia e a Europa do Leste, como 
também das zonas de abastecimento do Novo 
e do Velho Mundo. Grande parte da Europa 
acabou por beneficiar-se dessas importações, 
mas os países mais necessitados desses pro-
dutos eram aqueles onde a industrialização 
e o desenvolvimento urbano ocorreram com 
maior ímpeto, ou seja, Grã-Bretanha, os Países 
Baixos e a Alemanha. Do Novo Mundo chega-
vam o açúcar, o café e o cacau, e da China, do 
Ceilão e da Índia chegavam o chá e o arroz. 

(Adaptado de Norman J. G. Pounds, 
La Vida Cotidiana: historia de la cultura 

material. Barcelona: Editorial Crítica, 
1992, p. 507-509.) 

a) Explique a relação entre o processo de in-
dustrialização e importação de alimentos na 
Europa. 
b) Por que a dieta europeia melhorou ao 
longo do século XIX? 

Resposta

a) As regiões mais industrializadas da Europa 
acabaram por concentrar enormes núcleos ur-
banos para a época, onde viviam contingentes 
populacionais que trabalhavam nas indústrias 
e a burguesia empresária que lucrava com a 
produção. Os alimentos consumidos nessas 
cidades vinham desde a periferia europeia, 
nesse contexto, até as colônias americanas e 
asiáticas. Os países não industrializados viram 
nesse amplo mercado consumidor uma opor-
tunidade de atender à demanda de alimentos 
e obter algum sucesso em um modelo primá-
rio-exportador. Quanto às colônias, o papel de 
suprir as necessidades econômicas de suas 
metrópoles acabou por integrar sua produção 
de gêneros tropicais ao mercado europeu de 
gêneros alimentícios.
b) Aliam-se à melhoria da dieta europeia a vi-
são capitalista aplicada ao campo, e a inclusão, 
já consolidada, de novos alimentos advindos 
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da América e da Ásia. Desde o século XVIII os 
fisiocratas defendiam que a terra deveria ser 
um componente econômico fundamental na 
constituição da economia nacional. Com o fim 
do Antigo Regime e o declínio das proprieda-
des improdutivas da aristocracia, o campo pas-
sa a seguir as demandas capitalistas, gerando 
um aumento da produção e da disponibilidade 
de gêneros primários, incluindo alimentos. 
Os alimentos estrangeiros também foram 
importantes, pois, depois de aclimatados ao 
ambiente europeu, acabaram se mostrando 
produtivos e de baixo custo. Como exemplos 
pode-se notar a importância da batata para 
as populações europeias e o milho, mais pro-
dutivo que o trigo, o que colaborou para criar 
um substituto à farinha de trigo, mais cara. 
Pode-se dizer também que as condições de 
vida em algumas regiões, aquelas com maior 
concentração de indústrias, tiveram uma me-
lhora, dada a disponibilidade de empregos e, 
consequentemente, do poder de compra de 
alimentos. Além das inovações técnicas, ad-
vindas da Revolução Industrial, que aplicadas 
à agricultura possibilitaram um incremento da 
produção e da oferta de alimentos.

QUESTÃO 5

(Disponível em http://www.jblog.com.br/
quadrinhos.php?itemid=20522. 

Acessado em 05/12/2013.) 

Angelo Agostini (1833-1910) expressou sua 
crítica a D. Pedro II em uma caricatura pu-
blicada na Revista Ilustrada, em 1887. 
a) Conforme a imagem, qual é a crítica de 
Agostini ao Imperador? 
b) Indique e explique um processo que ex-
presse a situação de crise vivida no final do 
Império. 

Resposta

a) A caricatura de D. Pedro II, feita por Angelo 
Agostini, invoca a imagem de um imperador 
ausente. Adormecido, o monarca aparenta 
estar completamente alheio ao panorama 
da política nacional, sem perceber as trans-
formações políticas, sociais e econômicas 
que estavam ocorrendo e culminariam na 
Proclamação da República.
b) A crise do Segundo Reinado decorre, en-
tre outras questões, do isolamento cada vez 
maior de D. Pedro II. A oposição entre abo-
licionistas e conservadores, defensores da 
manutenção da escravidão, faz com que 
D. Pedro perca, sucessivamente, o apoio 
das elites e do Exército que, no final do 
século XIX, ganhou força e prestígio social 
após a vitória da Guerra do Paraguai. Outro 
fator que poderia ser citado é a crise religio-
sa que opõe a Igreja à Monarquia, além do 
crescimento de ideias positivistas que recla-
mam pela proclamação da república. Pode-se 
destacar, também, os cafeicultores do Oeste 
Paulista, conhecidos como Republicanos His-
tóricos, que lançam o Manifesto Republicano 
em 1870, rompendo com a monarquia e pro-
pondo um governo de caráter federalista.

QUESTÃO 6

Na Lei Orgânica do Ensino Secundário de 
9 de abril de 1942, podemos ler: 1. É reco-
mendável que a educação secundária das 
mulheres se faça em estabelecimentos de 
ensino de exclusiva presença feminina. 2. In-
cluir-se-á nas terceira e quarta séries do cur-
so ginasial e em todas as séries dos cursos 
clássico e científico a disciplina de economia 
doméstica. 3. A orientação metodológica 
dos programas terá em mira a natureza da 
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personalidade feminina, bem como a mis-
são da mulher dentro do lar. 
(Adaptado de Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria 

Pedro (orgs.), Nova História das Mulheres.
São Paulo: Contexto, 2012, p. 337.) 

a) Cite duas mudanças na legislação que 
afetaram a condição feminina no Brasil nas 
décadas de 1930 e 1940. 
b) Qual o papel desejado para a mulher du-
rante o Estado Novo (1937-1945)?

Resposta

a) Podemos citar, entre outras:
• voto feminino;
• proibição de diferença de salário para um 
mesmo cargo por motivo de idade, sexo, na-
cionalidade ou estado civil;
• proibição do trabalho feminino em indús-
trias insalubres;
• assistência médica e sanitária à gestante, 
assegurando a esta descanso antes e de-
pois do parto sem prejuízo no salário e no 
emprego.

b) Pela Lei Orgânica de 09.04.1942, pode-
mos perceber que as mulheres (que estuda-
vam em instituições com exclusiva presen-
ça feminina) deveriam, para o Estado Novo, 
desempenhar, sobretudo, o papel de “dona 
de casa”, o que fica caracterizado pela “dis-
ciplina de economia doméstica”, programas 
que têm “em mira a natureza da personali-
dade feminina” e a “missão da mulher dentro 
do lar”.

QUESTÃO 7

O cartaz a seguir foi usado pela propaganda 
soviética contra o capitalismo ocidental, du-
rante o período da Guerra Fria. O texto diz: 
“Duas infâncias. Na URSS (parte superior) 
crianças são apoiadas pelo amor da nação! 
Nos países capitalistas (figura inferior), 
milhões de crianças vivem sem comida ou 
abrigo.” 

a) Como o cartaz descreve a sociedade capi-
talista ocidental? 
b) Cite dois conflitos bélicos do período da 
Guerra Fria.

Resposta

a) De acordo com a imagem e o texto da 
questão, o cartaz mostra que “milhões de 
crianças vivem sem comida ou abrigo” na 
sociedade capitalista ocidental.
b) Entre os vários conflitos no período da 
Guerra Fria (1945-1990), podemos citar:
• Guerra da Coreia (1950-1953); 
• Guerra do Vietnã (1965-1975);
• descolonização da Ásia e da África;
• Guerra Civil na China (1945-1949);
• Revolução Grega (1945);
• Guerra do Afeganistão (1979-1989);
• Conflito Árabe-Israelense;
• Invasão norte-americana em Granada 
(1983);
• intervenção da OEA na República Domi-
nicana (1965);
• Guerra Civil na Nicarágua (1979);
• Guerra Civil em El Salvador (1980-
-1992).
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QUESTÃO 8

Na formação do pensamento nacionalista de 
países como Angola, Cabo Verde e Moçam-
bique, a cultura brasileira desempenhou um 
forte papel no processo de conscientização 
de muitos setores da intelectualidade afri-
cana, fornecendo parâmetros, em imagens 
diferenciadas, que se contrapunham ao mo-
delo lusitano. 

(Adaptado de Rita Chaves, em Victor Andrade 
de Mello, “O esporte e a construção da nação: 

apontamentos sobre Angola.”http://www.afroasia.
ufba.br/pdf/AA_40_VAMelo.pdf.

Acessado em 08/08/2013.) 

a) Explique como Angola, Moçambique e 
Cabo Verde assimilaram a cultura brasileira. 
b) Estabeleça conexões entre a Revolução 
dos Cravos e a África Portuguesa na década 
de 1970.

Resposta

a) O processo de independência das antigas 
colônias portuguesas na África (ou Provín-
cias do Ultramar) ocorreu no contexto da 
Guerra Fria na década de 1970.
Os movimentos de independência tendiam, 
de maneira geral, a uma aproximação com 
o bloco socialista, por exemplo: Angola com 
o MPLA (Movimento Popular pela Libertação 
de Angola) e em Moçambique com o Frelimo 
(Frente de Libertação de Moçambique).
Apesar disso, o governo brasileiro de Ernesto 
Geisel (1974-1979), por intermédio de seu 
ministro das Relações Exteriores, Azeredo 
da Silveira, elaborou na política externa o 
denominado “Pragmatismo Responsável”, 
que, entre outros aspectos, reconhecia os 
governos de esquerda das nações africanas 
e suas independências.
A aproximação do governo Geisel e dos pre-
sidentes posteriores com as novas nações 
estreitaram os laços realizando investimen-
tos, acordos comerciais e culturais, finan-
ciamentos do governo brasileiro em projetos 
nesses países, entre outros.
A aproximação, desde o governo Geisel, é 
reforçada pela história em comum em mui-

tos aspectos: colonização portuguesa, idio-
ma português, origem do povo brasileiro.
Mais recentemente, nos governos Luiz Iná-
cio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Roussef 
(após 2010), a política externa brasileira 
tem se aproximado mais dos governos de 
Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-
-Bissau. Segundo alguns autores, essa polí-
tica visa o apoio africano para os interesses 
brasileiros na ONU, como um assento per-
manente no Conselho de Segurança.
Essa intensa ação brasileira nesses países e 
a presença de brasileiros na região, de cer-
ta forma, exercem uma influência da cultura 
brasileira nos países citados.
b) Na década de 1960 iniciou-se a luta afri-
cana pela independência das colônias portu-
guesas, denominadas Províncias do Ultramar 
por Portugal, dessa forma, entendido como 
parte do território português, logo indivisível. 
Após dez anos de guerra colonial, consu-
mindo recursos humanos e materiais de 
Portugal, criou-se o consenso, entre a maio-
ria dos oficiais das Forças Armadas portu-
guesas, que essa guerra não podia ser ven-
cida militarmente. Um exemplo disso era o 
controle de grande parte das colônias por 
forças de libertação africanas.
Essa situação conduziu os oficiais portugue-
ses a criarem o MFA – Movimento das For-
ças Armadas.
Um dos obstáculos para a negociação de 
Portugal com os movimentos africanos de 
independência era o governo ditatorial sala-
zarista de Marcelo Caetano, que considera-
va as colônias como “territórios portugue-
ses” e dessa forma justificava a continuação 
da guerra.
Diante disso, o MFA, com um movimento 
militar (a Revolução dos Cravos) em 25 de 
abril de 1974, depôs o governo de Marce-
lo Caetano, instalando um novo governo 
em Portugal e iniciando negociações com 
os movimentos de libertação africanos que 
culminaram na retirada de tropas portugue-
sas das regiões coloniais e na consequente 
independência de Angola, Moçambique e 
Cabo Verde.
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QUESTÃO 9

“(...) o desencanto com a Nova República era 
provocado principalmente pelo fracasso dos 
vários planos econômicos que não consegui-
ram domar o dragão da inflação. Depois do 
breve sucesso do Plano Cruzado, de 1986, a 
arrancada dos preços disparou, esmagando 
o poder de compra dos brasileiros, especial-
mente dos mais pobres.” 

(Marly Motta, “Rumo ao planalto”. 
Disponível em http://www.revistadehistoria.com.br/

secao/artigos-revista/especial-nova-republica-rumo-
ao-planalto. Acessado em 09/08/2013.) 

a) Explique o que é inflação. 
b) Quais os efeitos do congelamento de pre-
ços, base do Plano Cruzado, para a econo-
mia brasileira do período?

Resposta

a) Inflação é um conjunto de desequilíbrios 
econômicos, caracterizados por uma alta 
substancial e continuada no nível geral dos 
preços, concomitante com a queda do po-
der aquisitivo do dinheiro e que, em geral, 
é causado pelo crescimento da circulação 
monetária em desproporção com o volume 
de bens disponíveis.
b) O Plano Cruzado provocou impacto em 
todo o país. A ideia de congelamento de 
preços foi bem acolhida e houve uma mobi-
lização popular em defesa do plano, com os 
“fiscais do Sarney”.
Como a expectativa era extinguir a inflação, 
o governo acabou com a correção monetá-
ria para as cadernetas de poupança, medida 
mal compreendida por boa parte da popula-
ção, que resgatou suas economias nos ban-
cos por acreditar que o investimento “não 
rendia mais”.
Seguiu-se uma onda de consumo. Os esto-
ques de lojas e supermercados esgotavam-
-se rapidamente, certos produtos começa-
ram a faltar no mercado e passa a se cobrar 
o “agio”. Era necessária a adoção de me-
didas para reequilibrar a economia; no en-
tanto, isso implicava na adoção de medidas 
impopulares para a restrição do consumo. O 

governo não agiu, segundo muitos autores, 
por questões eleitorais.
Em 15.11.1986 são realizadas eleições ge-
rais no país e o PMDB, partido do presiden-
te Sarney, é o grande vitorioso.
No dia 21.11.1986 o governo lançava o Plano 
Cruzado II, que, entre outras coisas, aumen-
tou consideravelmente uma série de preços 
e desvalorizou o Cruzado em relação ao dólar.
Era a volta da inflação, o que levou ao “de-
sencanto com a Nova República”.

QUESTÃO 10

As pradarias mistas representam importan-
te domínio fitogeográfico. Elas ocorrem em 
uma vasta área dos Estados brasileiros do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
mas também se estendem para o Uruguai e 
a Argentina. 
a) Descreva as características morfoclimáti-
cas (relevo e clima) predominantes nas áreas 
de abrangência das pradarias pampeanas 
do Estado do Rio Grande do Sul. 
b) Aproveitando-se das condições naturais das 
pradarias pampeanas, a pecuária tem destaque 
nesse domínio, especialmente no sul do Rio 
Grande do Sul. Descreva as principais caracte-
rísticas dessa atividade nesse Estado, desta-
cando os tipos de rebanhos predominantes.

Resposta

a) O relevo predominante no Pampa Gaúcho 
é o planalto Sul-Rio-Grandense, com ocor-
rência de coxilhas (suaves ondulações), e o  
clima é o subtropical (chuvas melhor distri-
buídas durante o ano e regulares).
b) Trata-se de uma pecuária extensiva, pre-
dominantemente de corte, com modernas 
técnicas de zootecnia e veterinária, e desta-
que para os gados ovino e bovino, ambos de 
origem europeia.

QUESTÃO 11

Conforme os estudos de Carlos Augusto de 
Figueiredo Monteiro (A dinâmica climática e 
as chuvas do Estado de São Paulo: estudo geo-
gráfico em forma de atlas. São Paulo: USP, 
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Instituto de Geografia, 1973), o clima do li-
toral do Estado de São Paulo resulta da inte-
ração de três grandes controles atmosféricos 
de ordem regional: a circulação secundária, 
sob a forma dos frequentes embates entre as 
três massas de ar mais atuantes na região; o 
oceano, matéria-prima da umidade disponí-
vel; e o relevo (Serra do Mar, de orientação 
SO-NE, que atua como barreira aos ventos 
úmidos predominantes de SE). 
a) Quais são as três massas de ar mais atuantes 
no litoral de São Paulo? 
b) Como o relevo atua para formar as chuvas 
orográficas?

Resposta

a) Massas tropical atlântica, polar atlântica e 
equatorial continental.
b) A chuva de origem orográfica ocorre por 
ação física do relevo, que atua como uma 
barreira ao movimento do ar, forçando-o a 
ascender. O ar úmido e quente, ao ascender 
próximo às encostas por diferença de tem-
peratura, resfria-se e condensa-se.

QUESTÃO 12

Para compreender as características geomor-
fológicas de um terreno, é necessário entender 
a influência dos agentes internos ou endó-
genos, que definem a estrutura e geram as 
formas do relevo, e dos agentes externos ou 
exógenos, que modelam as feições do relevo. 
O modelamento das feições do relevo é reali-
zado pelos processos de intemperismo físico 
e químico. 
a) Aponte a ação de quatro fenômenos natu-
rais responsáveis pela alteração do relevo de 
determinada área: dois que correspondem 
aos agentes internos e dois que correspon-
dem aos agentes externos. 
b) Explique o que são os processos de intem-
perismo físico e químico.

Resposta

a) As forças internas (orogênica e epirogê-
nica) produzem, na superfície terrestre, fa-
lhas, fraturas e dobramentos que, por sua 

vez, originam vales, montanhas, planaltos, 
planícies e depressões.
Entre as forças externas, podemos destacar 
clima, rios, mares, vento e gelo, que agem 
sobre a rocha (intemperismo físico e quími-
co) modelando as feições do relevo.
b) Intemperismo químico consiste na alte-
ração da rocha (decomposição) por meio da 
ação da água, principalmente da chuva. E o 
intemperismo físico consiste na alteração 
da rocha (fragmentação) devido ao trabalho 
mecânico, principalmente do vento e tam-
bém do gelo e da variação da temperatura.

QUESTÃO 13

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2013.

“A preocupação com as ‘populações tradi-
cionais’ que vivem em Unidades de Conser-
vação é relativamente recente no Brasil, e até 
pouco tempo (e ainda hoje para os preserva-
cionistas clássicos) elas eram consideradas 
‘caso de polícia’, pois deveriam ser expul-
sas da terra em que sempre viveram, para a 
criação de parques e reservas”. 

(Antonio Carlos S. Diegues, O mito moderno 
da natureza intocada. 3ª edição, 

São Paulo: Hucitec, 2000, p.125.) 

a) O que são as Unidades de Conservação e 
quais seus objetivos principais? 
b) A chamada questão ambiental envolve 
polêmicas entre preservacionistas e conser-
vacionistas. Explique em que consistem o 
preservacionismo e o conservacionismo.
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Resposta

a) Unidades de Conservação são áreas dentro 
do território brasileiro destinadas à preserva-
ção e à proteção da fauna, flora, dos recursos 
hídricos, das paisagens e dos monumentos 
naturais. Entre os objetivos principais para a 
criação das Unidades de Conservação tem-se: 
contribuir para a preservação e a restauração 
da diversidade dos ecossistemas naturais e 
proteger as espécies ameaçadas de extinção 
no âmbito regional e nacional.
b) O preservacionismo corresponde ao con-
ceito de proteção integral aplicado a algu-
mas Unidades de Conservação, por exem-
plo, estação ecológica ou reserva ecológica, 
entre outras. Nessas Unidades de Conser-
vação de proteção integral não é permiti-
do nenhum tipo de exploração econômica. 
Conservacionismo corresponde ao concei-
to de uso sustentável aplicado a algumas 
Unidades de Conservação, por exemplo, flo-
resta nacional e reserva extrativista, entre 
outras. Nessas Unidades de Conservação 
de uso sustentável permite-se a exploração 
racional e controlada dos recursos naturais.

QUESTÃO 14

Nos anos 1990, foi retomado o incentivo es-
pecífico à indústria automotiva, tendo como 
foco a descentralização geográfica. Segundo 
a Anfavea (Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores), em 2012 

havia 53 fábricas em 9 Estados. Estas fábricas 
pertencem a 26 empresas que fabricam auto-
móveis, veículos comerciais leves, caminhões 
e ônibus (9 produzem carros de passeio). 
Com 3,3 milhões de unidades produzidas, o 
Brasil é o sexto maior produtor do mundo. 

(Adaptado de Fatia da indústria automobilística 
no PIB cresce 45,6% em 11 anos, em 

http://economia.estadao.com.br/noticias/
economia-geral. Acessado em 05/05/2013.) 

a) A partir dos anos 1990, a distribuição geo-
gráfica da indústria automotiva no Brasil 
desencadeou uma forte tensão nas relações 
entre Estado, mercado, sociedade e terri-
tório, que ficou conhecida como “guerra 
fiscal” ou “guerra dos lugares”. Explique o 
que é a guerra fiscal ou dos lugares. 
b) Além de São Paulo, berço tradicional da 
indústria automobilística brasileira, indique 
outros três Estados que possuem esse tipo 
de indústria.

Resposta

a) “Guerra fiscal” ou “guerra dos lugares” 
compreende uma situação em que os esta-
dos da federação fazem uma política de re-
núncia fiscal (redução e isenção de impostos 
estaduais e municipais).
b) Além de São Paulo, a indústria automobi-
lística está presente nos estados do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Bahia e Goiás. 

QUESTÃO 15

Fonte: Banco Mundial, 2013. 
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Segundo dados da ONU (2013), em 2011, 
51% da população mundial (3.6 bilhões) 
passou a viver em áreas urbanas, em con-
traste com pouco mais de um terço regis-
trado em 1972. Essa mudança tem impli-
cado grandes metamorfoses do espaço 
habitado, levando à formação de mega-
cidades (aglomerados urbanos com mais 
de 10 milhões de habitantes) em todos os 
continentes. 

a) Indique os fatores que impulsionam a ur-
banização mundial, levando à formação de 
megacidades nos países menos desenvolvi-
dos. 

b) Aponte, ao menos, três problemas relacio-
nados à dinâmica do espaço urbano das me-
gacidades em países menos desenvolvidos.

Resposta

a) Os fatores que impulsionam a urbaniza-
ção mundial são a industrialização, o cresci-
mento demográfico e o êxodo rural.
b) Como problemas relacionados à dinâmica do 
espaço urbano das megacidades, citamos a fa-
velização, o aumento da criminalidade e a precá-
ria infraestrutura de moradia, educação, saúde, 
transporte coletivo e saneamento básico, além 
de problemas de ordem ambiental, como polui-
ção do ar e da água, lixo urbano e enchentes.

QUESTÃO 16

Fonte: Base de dados estatísticos da Organização Mundial do Comércio, 2012. 

Considerando os Blocos Econômicos, a União Europeia (27 países em 2011) permane-
ce como relevante importador de mercadorias brasileiras. Considerando os países in-
dividualmente, a China vem se destacando, desde 2009, como o principal destino das 
exportações brasileiras: em 2005 era o terceiro importador brasileiro, atrás da Alema-
nha (1º) e dos EUA (2º). Outro destaque importante das relações comerciais do Bra-
sil é a Argentina: nos últimos dez anos, o valor das exportações para esse país saltou de 
US$ 5 bilhões para US$ 23 bilhões. 
a) Quais são os principais produtos que o Brasil exporta para a China? 
b) Fator Agregado é um conceito que agrupa os produtos exportados em três categorias: bási-
cos, semimanufaturados e manufaturados. Considerando o Fator Agregado, qual é a catego-
ria de produtos que o Brasil mais exporta para a Argentina e que contexto institucional tem 
permitido avançar numa melhor integração com os vizinhos brasileiros da América do Sul?

Resposta

a) Produtos agrominerais: principalmente minério de ferro, soja e seus derivados e açúcar.
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b) Destaque para exportação de produtos ma-
nufaturados: bens de consumo não duráveis 
e duráveis (de café solúvel até cosméticos e 
automóveis), no contexto político-tarifário do 
Mercosul.

QUESTÃO 17

(Adaptado de Le nouvel observateur, 14/03/2013, p. 22.) 

Criada em 2010, no início da crise financeira 
grega, a Troika (composta pelo Banco Central 
Europeu, Comissão Europeia e Fundo Mo-
netário Internacional) tem sido a principal 
protagonista dos planos de resgate de paí-
ses europeus em crise. Contudo, as medidas 
de austeridade impostas a esses países têm 
promovido mais desigualdades sociais e, 
contrariamente ao desejado, têm aumenta-
do o desemprego. 
a) Indique duas medidas de austeridade 
impostas pela Troika aos países em crise da 
Zona do Euro. 
b) Além do desemprego, indique duas con-
sequências sociais provocadas pela recessão 
econômica em que se encontram esses paí-
ses europeus.

Resposta

a) Aumento dos impostos e forte corte nos 
gastos públicos, principalmente nos benefí-
cios sociais.
b) Empobrecimento, sobretudo da popula-
ção assalariada, com acentuada queda no 
nível de vida e de consumo, e aumento das 
taxas de emigração.

QUESTÃO 18

“Sabe-se que existe, em toda crise, a emer-
são de processos que antes permaneciam 
ocultos por controles institucionais. Algu-
mas identidades sociais não se afirmavam 
no espaço público quando formas de iden-
tificação, mais facilmente aceitas, ocupavam 
a cena política. A crise, ao destruir certezas, 
pode encadear outras práticas, possibili-
tando que identidades antes secundárias 
orientem a defesa de bandeiras de luta apa-
rentemente ultrapassadas ou, até mesmo, 
mortas. Exemplificam esta possibilidade os 
movimentos negro e indígena, na América 
Latina, e os contextos sociais em que se tra-
va, hoje, a luta em torno do trabalho, envol-
vendo os desafios da economia popular”. 

(Ana Clara Torres Ribeiro, “Leituras de 
movimentos: conjuntura, ação e poder”, em Por 
uma sociologia do presente: ação técnica e espaço. 

Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013, p. 202.) 

a) A luta dos movimentos indígenas na 
América Latina resultou, em boa medida, 
em avanços políticos significativos. Que 
contexto social permitiu a eleição do Presi-
dente Evo Morales na Bolívia? 
b) Que contexto econômico-social Latino-
-americano atual tem movido lutas em tor-
no da constituição de economias populares, 
mais solidárias e menos excludentes?

Resposta

a) O contexto social marcado pela pobreza 
e exclusão social da maioria da população.
b) O contexto econômico-social latino-
-americano atual caracteriza-se pela crise 
política econômica e social do Estado nos 
países latino-americanos, levando à ascen-
são de partidos políticos ditos de “esquerda”
e de uma maior atuação dos movimentos 
populares.



QUESTÃO 19

(Disponíveis em http://www.neatorama.com/
2012/01/16/social-media-spoof-ads-by-milwaukee-
public-library/ e http://gloveo.com/reading-makes-

life-a-lot-easier/. Acessados em 19/09/2013.) 

a) A figura [1] refere-se a uma campanha. 
Qual é o objetivo dessa campanha? 
b) Por que o cachorro que aparece na figu-
ra [2] não consegue abrir a porta? Justifique 
sua resposta.

Resposta

a) A campanha pretende estimular o hábito 
da leitura e, especificamente, as visitas à bi-
blioteca pública de Milwaukee.
b) Porque não consegue ler o aviso que diz: 
“Puxe”. O texto da imagem diz: “Ler torna a 
vida muito mais fácil.”

QUESTÃO 20

(Adaptado da figura disponível em
http://www.satheesh.net/2012/02/22/introducing-

the-apple-iphone-5/. Acessado em 21/09/2013.) 

a) Qual é, ironicamente, a desvantagem do 
telefone celular que aparece no cartum? O 
que ele seria capaz de controlar? 
b) O que esse celular permitiria que seu usuá-
rio fizesse com relação ao tempo? 

Resposta

a) A desvantagem é que o aparelho não faz 
ligações, mas seria capaz de controlar o 
mercado de ações.
b) Ele seria capaz de prever o futuro, alterar o 
passado, além de permitir viagens no tempo.

QUESTÃO 21

EUNICE: What’s the matter, honey? Are 
                  you lost?
BLANCHE: They told me to take a 
                        streetcar named Desire, and
               then transfer to one called
        Cemeteries and ride six 
                            blocks and get off at Elysian
                        Fields!
EUNICE: That’s where you are now.
                      What number are you looking 
                    for?
BLANCHE: Six thirty-two.
EUNICE: You don’t have to look no further.
BLANCHE: I’m looking for my sister,
                            Stella DuBois. I mean – Mrs.
                        Stanley Kowalski.

ETAPA
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EUNICE: That’s the party. You just did
                  miss her, though.
BLANCHE: Oh. She’s... out?
EUNICE: You noticed that bowling alley
                  around the corner?
BLANCHE: I’m... not sure I did.
EUNICE: Well, that’s where she’s at,
                   watching her husband bow.

(Adaptado de Tennessee Williams, A Street Car 
named Desire. Londres: Penguin Modern Classics, 

2009, p. 3-4.) 

a) Pelo que se depreende do diálogo, qual 
é o provável sobrenome de solteira de 
Blanche e que relação de parentesco ela tem 
com Stanley Kowalski? 
b) Qual é o endereço de Stella e o que ela es-
taria fazendo no momento em que sua irmã 
chegou a sua casa?

Resposta

a) O provável sobrenome de solteira de 
Blanche é DuBois, e ela é cunhada de 
Stanley Kowalski.

b) O endereço de Stella é Elysian Fields 632. 
Stella estaria assistindo o marido jogar boli-
che numa pista próxima.

QUESTÃO 22

HISTORY 

In late 1939, after the outbreak of the 
Second World War, the British Government 
designed a number of morale boosting 
posters that would be displayed across the 
British Isles during the testing times that lay 
ahead. 

With a bold coloured background, the 
posters were required to be similar in style and 
feature the symbolic crown of King George VI. 

The first two posters, ‘Your Courage, Your 
Cheerfulness, Your Resolution will Bring 
Us Victory’ and ‘Freedom is in Peril’ were 
produced and posted on public transport, 
in shop windows and upon notice boards 
across Britain. The third and final poster of 
the set simply read ‘Keep Calm and Carry 
On’. The plan in place for this poster was to 
issue it only upon the invasion of Britain by 
Germany. As this never happened, the poster 
was never officially seen by the public. 

(Adaptado de http://www.keepcalmandcarryon.
com/history/. Acessado em 08/09/2013.) 

a) Com que objetivo o governo da Grã-
-Bretanha elaborou, em 1939, a série de 
posters descrita no texto? 
b) O que sabemos do terceiro poster, além do 
fato de que foi feito nos mesmos moldes dos 
anteriores, e que continha os dizeres “Keep 
Calm and Carry On”? 

Resposta
a) Com a intenção de levantar o moral da 
população britânica durante o período de 
provações que se aproximava, após o início 
da Segunda Guerra Mundial.
b) Sabemos que ele seria lançado apenas 
quando a Alemanha invadisse a Grã-Bretanha. 
Como isso não ocorreu, o público nunca viu 
o pôster oficialmente.

QUESTÃO 23

How to Rid Your Home of Cockroaches 

Cockroaches are a 
health hazard and 
should be eliminated 
from your home as 
quickly as possible. 
Bear in mind that 

roaches will gravitate toward areas with a 
water source, a food source, and dark warm 
places to hide. You can make your home 
an unlikely target by fixing leaky pipes or 
dripping faucets.

(Adaptado de http://www.doityourself.com/stry/
ridcockroaches/. Acessado em 21/09/2013.)
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a) Qual é o objetivo do texto? Por que atingir 
esse objetivo é muito importante? 
b) Descreva e justifique o procedimento reco-
mendado no texto para solucionar o problema 
mencionado.

Resposta

a) Ensinar o leitor a se livrar das baratas. A 
importância se dá devido ao perigo que elas 
representam à saúde.
b) Consertar vazamentos de canos e tornei-
ras, já que as baratas procuram locais mo-
lhados.

QUESTÃO 24

South America’s Earliest Empire 
Images of winged, supernatural beings adorn 
a pair of heavy gold-and-silver ear ornaments 
that a high-ranking Wari woman wore to her 
grave in the newly discovered mausoleum at 
El Castillo de Huarmey in Peru.

The Wari forged South America’s 
earliest empire between 700 and 1000 
A.D., and their Andean capital boasted a 

population greater than that of Paris at the 
time. Today, Peru’s Minister of Culture will 
officially announce the discovery of the first 
unlooted Wari imperial tomb by a team of 
Polish and Peruvian researchers. In all, the 
archaeological team has found the remains 
of 63 individuals, including three Wari 
queens. 

(Disponível em http://news.nationalgeographic.
com/news/2013/06/pictures/130627-peru-

-archaeology-wari-south-america-human-
-sacrifice-royal-ancient-world-photos/. 

Acessado em 27/08/2013.) 

a) Que tipo de ornamento pessoal foi encon-
trado em um sítio arqueológico no Peru, do 
que ele é feito e a quem ele pertencia? 
b) Explicite duas informações sobre o povo 
Wari presentes no texto. 

Resposta

a) Foi encontrado um brinco feito de ouro e 
prata que pertencia a uma mulher wari de 
alta classe.
b) Os wari fundaram o primeiro império 
sul-americano entre os anos 700 e 1000; a 
capital de seu império possuía uma popula-
ção maior que a de Paris, na época.
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História – Prova trabalhosa
Quanto à distribuição, a Unicamp contemplou a maior parte dos períodos históricos. Foi 
uma prova trabalhosa, com a exigência de conhecimentos específicos (Guerra Justa; 
Revolução dos Cravos associada à independência das colônias portuguesas na África, 
por exemplo). Em um total de 18 questões, 8 foram consideradas de alta complexidade.

Geografia – Uma boa e típica prova
A Unicamp elaborou questões com temas do programa de Geografia (clássicas e atuais) 
que traziam como principal dificuldade não o domínio do conteúdo, mas a redação das 
respostas.

Inglês – Ótima prova
Excelente escolha de textos, de diversos gêneros. Questões que exigiam do candidato 
leitura atenta e bom conhecimento de vocabulário.
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