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FASCÍCULO 9

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Este fascículo é dedicado ao estudo das duas últimas competências da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, 
as competências 5 e 6.

Na competência 5, exige-se que o aluno utilize os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamen-
tos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Suas habilidades, de 
21 a 25, pretendem, respectivamente, que o candidato identifique o papel dos meios de comunicação na construção da vida 
social; analise as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas, 
bem como a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades; relacione cidadania e democracia na 
organização das sociedades; e identifique estratégias que promovam formas de inclusão social.

Já a competência 6 objetiva que se tenha a compreensão da sociedade e da natureza, reconhecendo suas interações 
no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Nas habilidades de 26 a 30, espera-se que o aluno identifique, 
em fontes diversas, o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem; analise de 
maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando-se em consideração aspectos históricos e/ou geo-
gráficos; relacione o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos; 
reconheça a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provoca-
das pelas ações humanas; e avalie as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.

No próximo fascículo, traremos questões relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Bons estudos!
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 5:
Utilizar os conhecimentos históricos para compreender 
e valorizar os fundamentos da cidadania e da democra-
cia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo 
na sociedade.

Identificar o papel dos meios de comunicação na cons-
trução da vida social.

 COMPETÊNCIA:   5         HABILIDADE:  21

Questão 1

Santiago. O Interior, ano 16, n° 773, 16 a 22 nov. 1989.
Uma História do Brasil através da caricatura: 1840 – 2006 / Renato Lemos (org.). – 2. Ed – Rio de 

Janeiro: Bom Texto, 2006. p. 135.

Analisando a caricatura, pode-se inferir que o rádio,
a) como um mero veículo de informação, pouco tem acres-

centado à construção da vida social. 
b) em sua histórica trajetória, tem prestado um desserviço, ao 

esconder a realidade das pessoas comuns.
c) enquanto meio de comunicação, liga o cidadão com o mun-

do, contribuindo para a construção da democracia.
d) como um instrumento de espoliação, impede o homem co-

mum de ter acesso às verdadeiras notícias.
e) enquanto instrumento de comunicação, tem se distanciado 

da construção da vida social.

Questão 2

Texto I
Os artigos liberais de João Batista Libero Badaró criticavam 

o absolutismo e o conservadorismo. Seu jornal, O Observador 
Constitucional, foi um dos patrocinadores da festa em que es-
tudantes brasileiros comemoraram a deposição do rei Carlos X, 
determinando a queda do absolutismo francês. Duas semanas 
após essa celebração, Badaró foi ferido a facadas por dois indi-
víduos encapuzados, morrendo no dia seguinte.

Texto II
O político oposicionista e jornalista Carlos Lacerda fazia fre-

quentes críticas ao governo Vargas nos veículos de impren-
sa nos quais trabalhava. Ele sabia que existiam conspirações 
contra sua vida e tomara providências quanto a isso. Escoltado 
dia e noite por oficiais voluntários, já havia escapado de vários 
atentados. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, um pistoleiro 
atirou em Lacerda quando ele chegava ao seu prédio, localiza-
do na rua Toneleiros, em Copacabana. Lacerda foi ferido no pé, 
mas um dos oficiais de sua escolta morreu.

Comparando os dois textos e fundamentando-se em seus co-
nhecimentos históricos, pode-se afirmar que
a) os textos confirmam que a liberdade de imprensa sempre 

foi respeitada em todos os momentos da história do Brasil.
b) o texto I deixa explícito o apoio do jornal O Observador 

Constitucional ao regime monárquico estabelecido pela 
Constituição de 1824.

c) o texto II representa a ampla oposição dos meios de comu-
nicação ao regime ditatorial estabelecido por Vargas duran-
te o Estado Novo.

d) os textos afirmam que, tanto em regimes autoritários como 
em regimes democráticos, a imprensa sofreu represálias.

e) os textos representam momentos históricos similares, em 
que, oficialmente, havia liberdade de imprensa, mas na 
prática havia censura aos meios de comunicação.

Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se re-
fere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.

 COMPETÊNCIA:   5         HABILIDADE:   22

Questão 3

Marat, o porta-voz da classe trabalhadora mais pobre, des-
creveu o que ocorria durante a revolução, com as seguintes pa-
lavras: “No momento da insurreição, o povo abriu caminho por 
sobre todos os obstáculos pela força do número; mas, por muito 
poder que tenha conseguido inicialmente, foi por fim derrota-
do pelos conspiradores da classe superior, cheios de astúcia, 
artimanhas e habilidade. Os integrantes educados e sutis da 
classe superior a princípio se opuseram aos déspotas; mas isso 
apenas para voltar-se contra o povo, depois de se ter insinuado 
na confiança e usado seu poder, para se colocarem na posi-
ção privilegiada da qual os déspotas haviam sido expulsos. A 
revolução é feita e realizada por intermédio das camadas mais 
baixas da sociedade, pelos trabalhadores, artesãos, pequenos 
comerciantes, camponeses, pela plebe, pelos infelizes, a que 
os ricos desavergonhados chamam de canalha e a que os ro-
manos desavergonhadamente chamavam de proletariado. Mas 
o que as classes superiores ocultam constantemente é o fato 
de que a revolução acabou beneficiando somente os donos de 
terras, os advogados e os chicaneiros”.

HUBERMAN, L. A História da Riqueza do Homem. ZAHAR EDITORES. Ano: 1981, p. 153.

O envolvimento de diversos atores e segmentos sociais em vá-
rios momentos deu feições, de certa forma, contraditórias ao 
processo revolucionário francês. Acerca da relação entre socie-
dade e política francesa, durante a Revolução Francesa (1789-
1799), é válido afirmar:
a) A maioria da população francesa era formada por campo-

neses, os quais chegaram ao poder durante a fase da Re-
pública girondina.

b) A homogeneidade social foi uma tônica do processo revolu-
cionário, iniciado e concluído sob a liderança constante da 
alta burguesia.

c) Membro do partido político da planície, Marat denuncia a 
exploração das camadas sociais mais baixas pela elite so-
cial revolucionária.

d) Momento de enorme tensão durante a Revolução France-
sa, a fase do Terror coincide com marcantes conquistas 
sociais na França. 

e) Líder absoluto da França durante a fase termidoriana, Ma-
rat defendia um governo de coalização social e política na 
França.
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Questão 4

Texto I
Apesar de a presidente atual ser a primeira mulher no cargo 

mais importante do país, o Brasil ainda é pouco representado 
por mulheres na política. Neste domingo, para a Câmara Fede-
ral, foram escolhidas 51, ou 9,9%, dos que assumem em 2015. 
A relação é de menos de uma mulher para cada dez deputados 
homens eleitos.

Disponível em: http://eleicoes.uol.com.br.

Texto II
A primeira mulher eleita para a Câmara Federal foi a médica 

Carlota de Queirós, em 1934. Em seu primeiro discurso, ressal-
tou que lhe cabia “a honra, com a minha simples presença aqui, 
de deixar escrito um capítulo novo para a história do Brasil”.

Disponível em: http://eleicoes.uol.com.br.

Os textos anteriores permitem concluir que
a) as mulheres na República Velha não tinham direito ao voto, 

pois o sufrágio era por critério censitário.
b) desde o início da República, as mulheres têm o direito de 

votar e candidatar-se.
c) a legislação atual inibe uma maior participação das mulhe-

res na vida pública.
d) as mulheres eram proibidas de votar e de se candidatar 

durante a República Velha.
e) a participação das mulheres no cenário político atual reflete 

a falta de incentivo dos partidos políticos.

Analisar a importância dos valores éticos na estrutura-
ção política das sociedades.

 COMPETÊNCIA:   5         HABILIDADE:  23

Questão 5

Folha de São Paulo, 24 ago. 2014.

Analisando a charge, é possível inferir que
a) a postura ideológica partidária permanece em austeridade 

ao longo dos tempos no mundo ocidental.
b) a tendência ideológica pode estar desalinhada com a tradi-

cional classificação socioeconômica de cada classe social 
representada.

c) a discordância do leitor frente às mudanças ideológicas 
expostas afasta-se de uma integração com motivações de 
ordem econômica.

d) a composição de diferentes forças ideológicas nos pleitos 
políticos é fenômeno recente na construção de uma socie-
dade ética.

e) a constituição de ideologias político-partidárias obedece a 
uma vinculação imediata com o personalismo político.

Questão 6

Observe a tirinha a seguir.

Tomando como referência a tirinha anterior, é possível fazer 
uma reflexão sobre a relação entre a formação ética e a forma 
de estruturação política de uma sociedade, na medida em que
a) a dimensão histórica de maior participação popular na his-

tória da democracia foi durante a Grécia antiga.
b) há uma discrepância entre a teoria política e a realidade 

histórica no processo de construção da democracia.
c) a família tem papel fundamental na construção dos valores 

morais em que se baseia um regime democrático.
d) a democracia é uma utopia, uma vez que entrava em obs-

táculos psicológicos e sociais para ser efetivada.
e) existe uma visão estática quanto à concepção histórica de 

democracia, ainda apoiada em valores clássicos.

Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se re-
fere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.

 COMPETÊNCIA:   5         HABILIDADE:   24

Questão 7

Analise as imagens seguintes.

Os movimentos representados têm em comum
a) a participação de setores conservadores da sociedade 

contra governos acusados de comunistas.
b) o alto grau de conscientização política dos manifestantes 

que defendem governos ditatoriais.
c) o financiamento do movimento por agentes ligados aos in-

teresses do capital estrangeiro.
d) a participação de artistas e intelectuais de vanguarda con-

tra os desmandos de governos autoritários.
e) o apoio incondicional de todos os segmentos da sociedade 

contra governos corruptos.

Im
ag

en
s:

 R
ep

ro
du

çã
o



4

Questão 8

Numa obra clássica, O segundo sexo, publicada em 1949, Si-
mone de Beauvoir fez uma observação fundamental: as mulhe-
res não tinham história, não podendo, consequentemente, orgu-
lharem-se de si próprias. Ela dizia, ainda, que uma mulher não 
nascia mulher, mas tornava-se mulher. [...] O alerta dado pela 
filósofa francesa serviu como um dos textos fundamentais para o 
movimento feminista, movimento nascido de outro, em prol dos 
direitos civis.

Freitas, M. C. Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 2010, p.217. 

Tendo o fragmento de texto como referencial interpretativo, 
infere-se que
a) a igualdade de gênero já foi alcançada pelas mulheres, que 

consolidam seu papel na história ocidental.
b) o desenvolvimento de uma historiografia engajada entregou 

para as mulheres o sonhado destaque.
c) a memória social do movimento pela igualdade de direitos 

tem privilegiado o engajamento das feministas.
d) o crescimento do papel das mulheres no Ocidente tem rece-

bido espaço nos debates de forma atemporal.
e) a história das mulheres foi relegada a um segundo plano, no 

qual os direitos civis destas eram limitados.

Questão 9

Em 1923, o Partido Bolchevique está profundamente dividido 
entre a posição de Trótski, que critica a burocratização e propõe a 
tese da revolução permanente, e a de Stálin, que conseguira gal-
gar o posto de secretário-geral do partido, acumulando enormes 
poderes em suas mãos. Doente, Lênin escreve um testamento 
político no qual sugere o afastamento de Stálin, alertando para o 
perigo de seu autoritarismo. Não foi, porém, atendido. Morre em 
janeiro de 1924. Valendo-se do cargo e colocando a direção par-
tidária contra Trótski, Stálin assume o poder do Estado. Sob sua 
orientação (embora ficasse nos bastidores), as principais lideran-
ças da revolução foram expulsas do partido; Trótski foi banido e, 
em 1940, assassinado por um agente stalinista, no México. Com 
a tese “socialismo em um só país” (portanto oposta à tese marxis-
ta do internacionalismo proletário e da revolução mundial), Stálin 
implanta à força a coletivização da economia, sob a direção do 
Estado e do partido. Exerce controle militar, policial e ideológico 
sobre toda a sociedade, institui o “culto à personalidade” e, em 
1936, começa os grandes expurgos políticos, conhecidos como 
“processos de Moscou”. Sempre nos bastidores, conseguiu que 
seus aliados forjassem todo tipo de acusação contra lideranças 
políticas de oposição, levando-as à condenação à morte, ou à 
prisão perpétua em campos de concentração. Fortaleceu a polí-
cia secreta e consolidou o totalitarismo.

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. p. 552.

O processo revolucionário experimentado pela Rússia deixou al-
gumas marcas não apenas na história daquela sociedade, mas 
de toda a humanidade, uma vez que
a) garantiu a vitória de um modelo político de revolução perma-

nente, apoiado na visão trotskista.
b) permitiu a criação de um estilo de política calcada na tole-

rância política e convivência pacífica.
c) consolidou o pensamento marxista, alicerçado na evolução 

da democracia liberal e popular.
d) culminou na formação de um regime totalitário com caracte-

rísticas semelhantes ao fascismo.
e) viabilizou regimes democráticos no Leste Europeu com o fim 

da Segunda Guerra Mundial.

Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.

 COMPETÊNCIA:   5         HABILIDADE:  25

Questão 10

Um após outro, tinham caído os gigantes radicais: primeiro  
Marat, depois Hébert e Danton, e por fim Robespierre e Saint-
-Just. Os únicos líderes que restavam na Convenção eram ho-
mens de tendências mais moderadas. Com o decorrer do tem-
po, inclinavam-se para um conservantismo crescente e para o 
emprego de toda espécie de chicana política que servisse para 
mantê-los no poder. Mais uma vez a Revolução passou, aos pou-
cos, a refletir os interesses da burguesia. Foi então desfeita gran-
de parte da obra extremista dos radicais. Revogaram-se a lei dos 
preços máximos e a dos “suspeitos”.
BURNS, E. M. História da Civilização Ocidental: dos Homens das Cavernas até a Era Atômica. 

Editora Globo, 2ª edição, p. 52.

O texto faz referência à transição de uma fase extremamente 
tensa da Revolução Francesa, durante a qual elementos ligados 
ao chamado Partido Jacobino comandaram o país. Nesse pe-
ríodo, medidas de enorme impacto popular foram realizadas, a 
exemplo da
a) edição do Código Civil Napoleônico.
b) determinação da libertação de escravos.
c) promulgação da primeira Constituição francesa.
d) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
e) instauração de um regime democrático na França.

Questão 11

Manifestações de junho de 2013, fotografia de Rafael S. Fabres, Rio de Janeiro.

A respeito da manifestação social aludida na imagem, infere-se 
que o movimento
a) expressava um pluralismo de interesses e objetivos, que 

aproxima manifestantes e agentes públicos.
b) integrava uma onda democrática via web que dispensa ou-

tras estratégias de luta presencial.
c) utilizava da via diplomática para chamar a atenção do Esta-

do diante dos anseios populares.
d) desafiava a propriedade privada e trazia consigo o respeito 

ao Estado democrático de direito.
e) apresentava diversas reivindicações que, aclamadas nas 

ruas, impuseram uma nova agenda ao poder público.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6:
Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em diferentes contextos históricos e 
geográficos.

Identificar em fontes diversas o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da vida humana com a 
paisagem.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  26
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Questão 12

Para obter-se o terreno para o plantio, o mato precisa ser der-
rubado, galhos e ramos cortados e, depois de secarem, precisam 
ser queimados. É um trabalho duro. Em geral, é feito por grupos 
de homens acostumados com esse serviço. Eles são pagos por 
um chefe, o qual contrata o serviço com os donos das terras... 
Depois de mais ou menos 2 a 3 meses que o sol secou as folhas 
e os galhos, pode-se começar a queima do mato, um aconteci-
mento notável, esperado com grande tensão.

MAIER, M. H. Um advogado de Frankfurt se torna cafeicultor na selva brasileira. CDPH / UEL.

A prática sucessiva da queimada com o intuito de favorecer o 
manejo agrícola tem como consequência
a) corrigir a acidez do solo, mantendo a fertilidade natural.
b) ampliar a capacidade de reter fertilizante no solo.
c) empobrecer o solo, eliminando atividades microbióticas.
d) dificultar o processo de lixiviação do solo.
e) aumentar a produtividade do solo, concentrando compostos 

inorgânicos.

Questão 13

Solo de sudoeste gaúcho sofre  
processo de arenização

Jean Ramos, de 27 anos, nasceu e foi criado no pampa. É 
um homem simples como todos os moradores da localidade de 
Jacaquá, única região do interior do município de Alegrete. De pé 
sobre uma pedra, Jean vê se estender a seus pés uma paisagem 
insólita: em vez dos infindáveis campos e lavouras característi-
cos do lugar, uma mancha de areia de 83 hectares, equivalente 
a cerca de 111 campos de futebol, que avança sobre os quintais 
das casas.

Disponível em: http://tinyurl.com/j7wqcyz. Acesso em: 12 fev. 2015 (adaptado).

O agricultor descreve o grau de arenização verificado no Sul do 
Brasil, intensificado em decorrência da
a) atuação de ciclones extratropicais oriundos do oceano Atlântico.
b) influência dos ventos minuanos originados do oceano Pacífico.
c) mudança climática provocada pelo aquecimento global.
d) superexploração agrícola e da pecuária extensiva.
e) concentração de ferro e alumínio provocada pela laterização 

do solo.

Analisar de maneira crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em consideração aspectos 
históricos e/ou geográficos.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  27

Questão 14

De fato, que alternativa restava aos portugueses, ao se verem 
diante de uma mata virgem e necessitando de terra para cultivo, 
a não ser derrubar a mata e atear-lhe fogo? Seria, pois, injusto 
reprová-los por terem começado dessa maneira. Todavia, pode-
mos culpar os seus descendentes, e com razão, por continuarem 
a queimar as florestas quando há agora, no início do século XIX, 
tanta terra limpa e pronta para o cultivo à sua disposição.

SAINT-HILAIRE. A viagem às nascentes do Rio S. Francisco.

No texto, há informações sobre a prática da queimada em dife-
rentes períodos da História do Brasil. Segundo a análise apre-
sentada, os portugueses
a) evitaram emitir juízo de valor sobre a prática da queimada.
b) consideraram que a queimada era necessária em certas cir-

cunstâncias.
c) concordaram quanto à queimada ter sido uma prática agrí-

cola insuficiente.

d) entenderam que a queimada era uma prática necessária no 
início do século XIX.

e) relacionaram a queimada ao descaso dos agricultores da 
época com a terra.

Questão 15

Aquecimento global
As temperaturas globais devem aumentar mais no futuro do 

que mostravam estudos anteriores. Isso é o que indica uma nova 
pesquisa de cientistas europeus e americanos publicada pela re-
vista especializada  Geophysical Research Letters. Os cientistas 
concluíram que as estimativas atuais do aquecimento no futuro 
podem ser de até 75% mais baixas do que a realidade. As esti-
mativas correntes não levam em conta o aumento da emissão de 
gases causadores do efeito estufa em determinados ecossiste-
mas por causa do aumento de temperaturas. O estudo contesta 
o consenso adotado pelo Painel Intergovernamental de Mudan-
ças Climáticas, órgão global que coleta e analisa a ciência do cli-
ma, que prevê que a temperatura global deve aumentar entre 1,5 
°C e 4,5 °C se as atividades humanas duplicarem as emissões 
de dióxido de carbono na atmosfera.

BBC Brasil.

O Brasil desenvolve políticas energéticas provocadoras de críti-
cas e de contestações mundiais. A geração de biocombustíveis, 
a partir da cana-de-açúcar e a exploração crescente de petróleo 
na camada do pré-sal são denunciadas como práticas não cor-
retas diante da crise ambiental. Além de tais posturas, o Brasil 
contribui para a poluição mundial com a
a) grave ocupação do litoral atlântico e a devastação da mata 

ocidental.
b) contaminação das águas plúvio-fluviais e a destruição do 

cerrado no sul do território.
c) grande combustão de derivados fósseis nas metrópoles, 

além das queimadas.
d) destruição do Parque Nacional do Xingu (PA) e a degrada-

ção da mata ciliar nos ambientes fluviomarinhos.
e) intervenção na Amazônia e as enormes migrações, em dire-

ção ao Sul, de agricultores nordestinos.

Relacionar o uso das tecnologias com os impactos so-
cioambientais em diferentes contextos histórico-geo-
gráficos.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  28

Questão 16

O shale gas nos Brasil

O caso do shale gas nos Estados Unidos é notável, pois sua 
produção era insignificante até 2005. Hoje é responsável por 23% 
da produção americana de gás natural e, nos próximos 20 anos, 
deve alcançar 50% do total, explorando as reservas tecnicamen-
te recuperáveis de 93 bilhões de barris equivalentes do petróleo 
do país. O shale gas se encontra em formações sedimentares de 
baixa permeabilidade. Diferentemente do gás convencional, que 
migra das rochas onde foi formado para rochas reservatórios, 
esse gás não convencional fica aprisionado, pois a baixa perme-
abilidade dificulta seu escape.

Essa característica inviabilizou, por muito tempo, a sua extra-
ção. Com a técnica de perfuração horizontal dos poços e o ad-
vento do faturamento hidráulico, esse problema foi superado.
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Embora apontado apenas como a 10ª maior reserva mundial, o 
Brasil poderá se transformar em um grande produtor mundial do 
chamado gás xistoso ou shale gas. Contudo, sua exploração não 
é simples e exige uma série de cuidados.
Dentre os fatores negativos na exploração, pode-se apontar que
a) a inexistência de técnicas e tecnologias são viáveis, econo-

micamente, para sua exploração.
b) a carência de mercados dificulta sua exploração, pois o sis-

tema é regido pela lei da oferta e procura.
c) constitui uma fonte de energia não renovável e limpa, apre-

sentando-se especialmente heterogênea e com baixo po-
tencial calorífico.

d) sua extração é realizada pela fratura hidráulica, ocasionan-
do contaminação de aquíferos, e seu uso libera uma eleva-
da quantidade de metano, gás de efeito estufa.

e) o elevado custo da extração ocasiona uma queda na procu-
ra, tornando-a inviável do ponto de vista econômico, embora 
ambientalmente defendida pelas ONGs.

Questão 17

Porto do Pecém, no Ceará, usa protótipo  
para gerar energia por meio das ondas

As ondas do litoral brasileiro já podem produzir cerca de  
00 kW de energia elétrica, o suficiente para atender a 60 casas 
de padrão médio de consumo ou para acender 1 600 lâmpadas 
comuns de 60 W. A usina-piloto de produção de energia com o 
uso da força das ondas do mar está instalada no quebra-mar do 
Terminal de Múltiplas Utilidades do Pecém, no Porto do Pecém, 
em São Gonçalo do Amarante, a 60 km de Fortaleza, Ceará.

Disponível em: http://tinyurl.com/hbwxht9. Acesso em: 5 nov. 2015.

Com tecnologia totalmente nacional, a usina de ondas instalada 
no Pecém é estratégica para o Brasil e para o planeta, pois se 
trata de uma matriz energética
a) alternativa, porém com pouca capacidade geradora e sérias 

restrições ambientais.
b) moderna, mas que encontra dificuldade de ser implantada 

no Brasil devido à baixa amplitude das marés.
c) convencional, porém pouco utilizada no Brasil devido à falta 

de incentivos do governo.
d) inesgotável, sem risco de provocar impacto ambiental no 

ecossistema litorâneo.
e) limpa e renovável, que pode contribuir para reduzir a partici-

pação dos combustíveis fósseis na geração de energia.

Reconhecer a função dos recursos naturais na pro-
dução do espaço geográfico, relacionando-os com as 
mudanças provocadas pelas ações humanas.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  29

Questão 18

Entendendo a função dos recursos naturais na produção do es-
paço geográfico e compreendendo  as mudanças provocadas 
pelas ações antrópicas, verifica-se que
a) essa situação não teve início na sociedade atual, pois, a 

partir da expansão do capitalismo, “o progresso” vem provo-
cando grandes impactos ambientais.

b) a charge retrata uma situação que ocorre exclusivamen-
te em áreas indígenas, que não conseguem proteger seu 
ecossistema natural.

c) o avanço tecnológico vem modificando esse quadro, recu-
perando constantemente áreas que foram devastadas.

d) a utilização dos recursos naturais é algo necessário para 
garantir o desenvolvimento da humanidade, possuindo a na-
tureza o poder de se recuperar completamente.

e) a charge retrata uma situação que ocorreu apenas no sécu-
lo XV e XVI, pois, na sociedade atual, essa situação já foi 
contornada devido ao avanço tecnológico.

Questão 19

É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxicos no pla-
nalto mato-grossense (Planaltos e Chapada dos Parecis), onde 
nascem o rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujos cursos 
dirigem-se para a Planície do Pantanal. Em termos ecológicos, 
o efeito crônico da contaminação, mesmo sob baixas concentra-
ções, implica efeitos na saúde e no ambiente a médio e longo 
prazos, como a diminuição do potencial biológico de espécies 
animais e vegetais.

Dossiê Abrasco – Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro/São Paulo: EPSJV/Ex-
pressão Popular, 2012 (adaptado).

Com base no texto, o espaço natural do Centro-Oeste sofreu mu-
danças antrópicas, onde verifica-se que
a) no Mato Grosso do Sul, prevalece a criação de caprinos nas 

chapadas, ocasionando a contaminação dos lençóis freáti-
cos por resíduos de agrotóxicos.

b) no Mato Grosso, ocorre grande utilização de agrotóxicos, 
em virtude, principalmente, da quantidade de soja, milho e 
algodão nele cultivada. 

c) em Goiás, com o avanço do cultivo da laranja transgênica 
voltada para exportação, aumentou a contaminação a mon-
tante do rio Cuiabá. 

d) no Mato Grosso, estado em que há a maior área de silvicul-
tura do país, há predominância da pulverização aérea de 
agrotóxicos sobre as florestas cultivadas. 

e) no Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores de fei-
jão, trigo e maçã do país, há significativa contaminação do 
solo por resíduos de agrotóxicos. 

Avaliar as relações entre preservação e degradação 
da vida no planeta nas diferentes escalas.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  30
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Questão 20

Suécia tem cidade sem lixo

Em Borás, na Suécia a maior parte dos resíduos sólidos 
gerados pela população de cerca de 64 mil habitantes é re-
ciclada, tratada biologicamente ou transformada em energia 
(biogás), que abastece a maioria das casas, estabelecimen-
tos comerciais e a frota de 59 ônibus que integram o sistema 
de transporte público da cidade. Em função disso, o descarte 
de lixo no município sueco é quase nulo, e seu sistema de 
produção de biogás se tornou um dos mais avançados da 
Europa.

Agência Fapesp.

De acordo com o texto, é correto afirmar que
a) A atitude retratada no texto não tem coerência e impor-

tância, já que a poluição do planeta é algo inevitável.
b) A produção de lixo é resultado do aumento do consumo 

por causa do crescimento populacional, sendo uma si-
tuação que não possui solução.

c) A Suécia é o único país europeu que adotou uma políti-
ca de combate ao desequilíbrio ambiental, sendo assim 
uma atitude isolada.

d) Os maiores produtores de lixo do planeta são os sue-
cos; por esse motivo, a reciclagem de lixo é mais inten-
sa nesse país.

e) Essa atitude demonstra como a humanidade é ca-
paz de combater problemas gerados pelo seu próprio 
consumo.
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Resoluções

01  C

Analisando a caricatura, constata-se que o rádio foi um instru-
mento que aproximou o homem da informação, homem este 
que buscava sua inserção na vida social através do exercício 
da cidadania, manifestando-se através  do voto. O rádio foi o 
mecanismo que o abasteceu das notícias, auxiliando-o a co-
nectar-se com o mundo.

02  D

Os textos representam dois momentos históricos diferentes: o 
período do Primeiro Reinado e o segundo governo de Vargas. 
No primeiro, o imperador possuía poderes absolutos através 
do Poder Moderador; e no segundo, o país vivia um regime de-
mocrático fundamentado em uma Constituição liberal. Porém, 
em ambos os casos, os representantes da imprensa sofreram 
represálias.

03  D

A burguesia francesa, dividida entre alta, média e baixa, coa-
dunava com a ideia de uma revolução que terminasse de vez 
com o chamado Antigo Regime naquele país. Todavia, as di-
ferenças internas na própria base burguesa punham em risco 
o andamento do processo revolucionário. Durante a chamada 
República e Convenção Nacional, por exemplo, a participação 
de setores populares cresceu muito na França, sobretudo re-
presentados por elementos ligados ao Partido Jacobino. Ma-
rat, assim como outros, assassinado em 1793, portanto, an-
tes mesmo da reação termidoriana (1794), denunciava com 
ênfase os abusos das classes mais elevadas sobre as mais 
baixas. A República, em sua fase girondina, foi comandada por 
elementos ligados à alta burguesia, e não aos camponeses.

04  D

A Constituição de 1891 fundamentou a República em suas pri-
meiras décadas. O voto era limitado a homens alfabetizados. 
As mulheres só passaram a exercer o direito cidadão de votar 
e se candidatar a cargos eletivos a partir da Constituição de 
1934. 

05  D

A construção do universo político ideológico no mundo con-
temporâneo não tem obedecido a receitas que foram previa-
mente estabelecidas na definição de posicionamentos ideoló-
gicos e conceituais, inclusive na própria representatividades 
de classe. Há uma tendência de fortalecimento do fisiologismo, 
portanto da ausência de uma constância ideológica. 

06  B

A democracia é um regime de governo de profundas raízes 
históricas ligadas à sociedade grega na Antiguidade. Todavia, 
mesmo àquela época e embora de forma direta, o modelo de 

democracia adotado pelos gregos sofria suas limitações. Ora, 
escravos, estrangeiros e mesmo mulheres nascidas em Ate-
nas eram excluídos da participação política em Atenas. Mafal-
da, na tirinha, desdenha entre infindáveis gargalhadas do que 
é proposto no livro e naquilo que de fato é a democracia, um 
regime que não inclui a participação efetiva e direta do povo 
em seu exercício.

07  A

As imagens representam dois movimentos: a Marcha da Fa-
mília com Deus pela Liberdade, que questionava o governo de 
João Goulart, e as manifestações contrárias ao governo de Dil-
ma Rousseff. Os segmentos conservadores acusavam ambos 
os governos de comunistas e defendiam a renúncia imediata 
dos governantes.

08  E

A historiografia tradicional e passadista relegava as mulheres 
a uma condição de ostracismo, sendo relocadas a um padrão 
de subalternidade, de certa monta a expressão do machismo 
de cada sociedade, que promovia severas restrições à partici-
pação das mulheres no mercado de trabalho, acadêmico, ou 
ainda artístico, imposições de marginalização demarcada por 
um espaço geográfico, em um dado tempo histórico.

09  D

O regime estalinista, que foi adotado pela União Soviética com 
os anos que se sucederam à morte de Lênin, assumiu feições 
muito semelhantes aos demais regimes totalitários que preva-
leciam na Europa entre as duas grandes guerras mundiais: o 
unipartidarismo, o unitarismo, o nacionalismo exacerbado, o 
culto ao líder, entre outras características. Ao contrário do que 
propunha o líder político Leon Trótski, e que se encaminhava 
muito mais aos ideais marxistas de revolução permanente e 
internacionalização comunista, como se depreende no texto, 
prevaleceu o modelo de “socialismo em um só país” proposto 
por Stálin. Vale salientar que, com o fim da Segunda Guerra 
Mundial, a influência que a URSS exerceu sobre os países 
da Europa Oriental (Leste Europeu) foi gigantesca, verdadeiro 
controle político e militar, instaurando por ali regimes de gover-
no simpatizantes e subservientes ao governo socialista sovié-
tico, todos assentados em moldes ditatoriais de administração.

10  B

A Revolução Francesa teve um caráter um tanto sui generis 
diante das demais revoluções que eclodiram ao longo da his-
tória. A Revolução Francesa não teve exatamente um único 
líder, mas vários, a depender, sobretudo, da fase destacada no 
processo. Marcada por profundas contradições, a Revolução 
Francesa pode ser considerada uma espécie de “conjunto de 
revoluções dentro de uma mesma revolução”. 

11  E

Os movimentos sociais urbanos ficaram conhecidos como jor-
nadas de junho. Muito embora alguns partícipes tenham sido 
uma ameaça à propriedade privada, o maior peso de conquista 
foi chamar a atenção do país para a necessidade de novas 
políticas públicas e a tão propalada reforma política, represen-
tando, de forma sintética, o que boa parte dos manifestantes 
queriam de novo no país.

1. C  2. D 3. D 4. D 5. D 6. B

7. A  8. E 9. D 10. B 11. E 12. C 

13. D  14. B 15. C 16. D 17. E 18. A

19. B  20. E

Gabarito
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12  C

A queimada é uma prática comum entre os agricultores que 
têm como objetivo limpar os terrenos para atividades agropas-
toris, trazendo consequências negativas para o solo. A quei-
mada reduz a umidade do solo e destrói os micro-organismos, 
agentes decompositores que agregam matéria orgânica ao 
solo, além de destruir sementes, raízes e eliminar a microflora, 
deixando o solo desprotegido e provocando a erosão e a lava-
gem através da velocidade corrente da água.

13  D

A arenização é a formação de bancos de areia em solos já 
arenosos e não consolidados. No Brasil, o processo se ma-
nifesta mais frequentemente nas pradarias do Rio Grande do 
Sul, motivado por fatores naturais mais intensificados pela ex-
ploração desregrada e destituída de qualquer compromisso 
com a manutenção da sustentabilidade dos recursos naturais. 
O desmatamento, estimulado principalmente pelo manejo da 
soja, e a pecuária extensiva imprimiram ao frágil ecossistema 
regional uma intensificação dos processos erosivos, transfor-
mando expressivas porções de terra em areia, à semelhança 
de um verdadeiro deserto.

14  B

A prática da coivara é bastante antiga no processo de desen-
volvimento agrícola no Brasil, marcada ainda no período co-
lonial, quando os colonos iniciaram a exploração das áreas 
produtivas. A queimada tem por objetivo controlar as pragas, 
limpar o terreno para iniciar o plantio, renovar as pastagens e 
facilitar a colheita de produtos. Porém, a médio  e longo prazos, 
as queimadas reduzem a biodiversidade, alteram a dinâmica 
dos ecossistemas, ampliam a erosão dos solos e diminuem a 
qualidade do ar. Portanto, em determinados períodos da Histó-
ria, a queimada foi considerada necessária.

15  C

O Brasil, segundo o relatório do IPCC, divulgado em outubro 
de 2013, vem poluindo como um país desenvolvido, onde o 
aumento da frota de automóveis e o uso de termelétricas pas-
saram a ser a principal causa de emissão de Gases de Efei-
to Estufa (GEEs), até então atribuídos ao desmatamento dos 
ecossistemas.

16  D

A extração de gás xistoso, embora crescente, vem chamando a 
atenção mundial em virtude dos possíveis impactos ocasiona-
dos por sua extração, denominada de fraturamento hidráulico, 
em que o gás preso entre as camadas de rochas é libertado 
após a canalização de água e areia, muitas vezes enriqueci-
do de produtos químicos que aumentam a pressão entre as 
camadas e causam sua fratura. O problema é que isso pode 
contaminar lençóis freáticos e gerar sismicidades locais. 

17  E

A geração de energia elétrica por meio do movimento das on-
das é estratégica, pois se trata de uma matriz energética limpa, 
renovável e de baixo impacto ambiental, que possibilita dimi-
nuir a participação dos combustíveis fósseis como matriz ener-
gética, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

18  A

O processo de apropriação do espaço natural ocorre desde a 
pré-história, quando, na fase neolítica, o homem passou a do-
mesticar animais e dominar técnicas agrícolas, substituindo a 
paisagem natural por uma artificial. Mas, depois da Revolução 
Industrial, a situação ficou mais complicada, pois os impactos 
deixaram de ser locais e passaram a ser globais.

19  B

A região Centro-Oeste, a partir da década de 1960, através da 
Revolução Verde, vem sofrendo grande alteração no Cerrado. 
A região passou pela calagem, corrigindo a acidez do solo e 
desenvolvendo principalmente a soja. O desenvolvimento da 
agricultura moderna conta com a adição de produtos químicos, 
que contribui para ampliar a contaminação de solos, aquíferos 
e produtos da região.

20  E

O texto destaca uma sociedade culturalmente avançada a 
ponto de desenvolver uma consciência ecológica capaz de mi-
nimizar os efeitos antrópicos no espaço geográfico, constituin-
do uma prática de sustentabilidade social.


