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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS

îðïì

QUESTÃO 03

Questões de 1 a 45
QUESTÃO 01
Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana.
Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área
da educação, à demanda da população afrodescendente,

contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são
de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples

de seu pertencimento étnico-racial — descendentes de
de asiáticos — para interagirem na construção de uma
seus direitos garantidos.

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma

sustentar o regime democrático.

QUESTÃO 04
medidas de compensação econômica.

instrumentos de modernização jurídica.

QUESTÃO 02
A Praça da Concórdia, antiga Praça Luís XV, é a maior
centro uma estátua do rei. Situada ao longo do Sena, ela
NOBRE, M. Dois ismos que não rimam

mais de 200 mil espectadores e da família real.

caráter espontâneo das festas populares.
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dispersão regional do poder econômico.
polarização acentuada da disputa partidária.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 07

Compreende-se

assim

o

alcance

de

uma
França num minuto para assistir ao pôr do sol.
O Pequeno Príncipe

ser aplicada a todos da mesma maneira.
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego

A diferença espacial citada é causada por qual
característica física da Terra?

Arredondamento de sua forma geométrica.
Isonomia — igualdade de tratamento aos cidadãos.
— acesso
às
informações
Tripartição — separação entre os poderes políticos
estatais.

Variação periódica de sua distância do Sol.

QUESTÃO 08

política.

HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo.

QUESTÃO 06

que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros

poder político, que se concentra no sistema partidário.
mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para

QUESTÃO 09
ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia,

questões, dedica-se a
dos índios se confundiu com uma disputa entre
demais espécies animais no planeta.

desenfreada dos colonos.
CALDEIRA, J. A nação mercantilista

legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os
fundamentar técnica e economicamente as pesquisas
foi mediada pela
demarcação do território indígena.
manutenção da organização familiar.

CH - 1º dia | Caderno 2 - AMARELO - Página 3

*AMAR75SAB4*

îðïì

QUESTÃO 10

óric
Primeira Grande Guerra na medida em que

Estatuto da Frente Negra Brasileira (FNB)
Art. 1º - Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para
se irradiar por todo o Brasil, a Frente Negra Brasileira,
união política e social da Gente Negra Nacional, para a

difundiu as teorias socialistas.
acirrou as disputas territoriais.
superou as crises econômicas.

QUESTÃO 13
Alguns dos desejos são naturais e necessários;
outros, naturais e não necessários; outros, nem
Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos
não são necessários, mas o seu impulso pode ser
política, engajada na luta por direitos sociais para a
população negra no Brasil.

ou parecem geradores de dano.
.

luta contra as oligarquias regionais.

alcançar o prazer moderado e a felicidade.

Constitucionalista conduzida a partir de São Paulo.
resignação.
das populações africanas em situação de diáspora.

QUESTÃO 11
No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados
no centro das cidades é causa da especialização dos

QUESTÃO 14

RÉMOND, R. O século XIX

ampliação do tempo de deslocamento diário da
população.
contenção da ocupação
infraestrutura satisfatória.

de

espaços

sem
A Escola de Atenas

QUESTÃO 12
No centro
— que terminou com a corrida dos países europeus para a
nacional na Europa — do século XX, que começou com
a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo,
da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos
empolgantes na Ásia e na África.
ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Pa
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 17

da Ásia Central da irrigação e monocultura. O aumento

. Água no século XXI

ntando a escassez.

.
NEVES, E. Engraxate

Considerando-se

a

dinâmica

entre

tecnologia

e

cartum é caracterizada pelo pessimismo em relação à

erosão.
salinização.
laterização.

ideia de progresso.
concentração do capital.

compactação.
sedimentação.

organização dos sindicatos.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada

teria que seguir crescendo, pois os produtores

SILVA, F. L. Descartes

Apesar de questionar

estoques, pois o mercado internacional de capitais

Formação econômica do Brasil

recuperação dos antigos juízos.

fortalecimento dos preconceitos religiosos.

atração de empresas estrangeiras.
reformulação do sistema fundiário.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 21
TEXTO I
não como alguém que cuida apenas de seus próprios
interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses,

História da Guerra do Peloponeso

TEXTO II
nada menos que pelo direito de administrar justiça e

ARISTÓTELES. Política

promulgação da
prestígio social.
acúmulo de riqueza.
e à propriedade.

participação política.
local de nascimento.
grupo de parentesco.

proteção à maternidade e à infância.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 20

podido escapar de todos os perigos que se apresentam
Folha de S. Paulo

acidentes que diariamente podem aí ocorrer que seria

Facilita as trocas comerciais.
História do
medo no Ocidente

fascínio pelo fantástico.
interesse pela natureza.
purgação dos pecados.

îðïì
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QUESTÃO 23

Fon-Fon!

faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos.
restringiria a sua área de atendimento aos estados do norte do país.

QUESTÃO 24

História da arte
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

A imagem indica
espaço?
de maquinário e insumos agrícolas.
da contaminação por esgoto doméstico.
Ampliação da capacidade de geração de energia,
com alteração do ecossistema local.

Criação recente de grandes parques industriais de
mediano potencial poluidor.

QUESTÃO 26
A partir da análise da imagem, o aparecimento da Dorsal
em termos de intensidade e posição, tem um papel
importante na determinação do tempo e do clima dessa
determinam o clima amazônico.
Acta Amazônica

O mecanismo climático regional descrito está associado
à característica do espaço físico de
resfriamento da umidade da superfície.
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separação da Pangeia a partir do período Permiano.
deslocamento de fraturas no período Triássico.
afastamento da Europa no período Jurássico.
formação do Atlântico Sul no período Cretáceo.
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QUESTÃO 28

feitos e assinar termos de cooperação com quatro
organizações. O coordenador da CNV estima que, até

QUESTÃO 29

com os quais está escrito. Ele está escrito em
língua matemática, os caracteres são triângulos,

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores

na Idade Média.

esquerdistas.
anticomunistas.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808.
História da vida privada no Brasil.

Os fatos apresentados se relacionam ao processo de

enfraquecido o pacto de dominação metropolitana.

QUESTÃO 31
as pequenas sociedades locais que constituem uma
leis internas de cada Estado. As leis municipais seriam

a que jamais se atingirá de outra sorte.

De volta do Paraguai

BASTOS, T. A província (1870)

O discurso do autor, no período do Segundo Reinado no

sistema educacional democrático.
modelo territorial federalista.
padrão político autoritário.
poder oligárquico regional.

ter derramado seu sangue em defesa da pátria e

Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2001)

punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente.
suspensão das indenizações aos proprietários
prejudicados.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

Regime era a organização de outro pacto de poder que

aos recrutas franceses contra o golpe militar dos seus

CARVALHO, J. M. Os Bestializados

Era dos extremos

uma estratégia política no sentido de
atrair o apoio das oligarquias regionais.
conferir maior autonomia às prefeituras.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa
a ser construída apenas em 1905, foi criada, ao contrário

TEXTO I
O presidente do jornal de maior circulação do país

democracia.
CARVALHO, D. F. Café, ferrovias e crescimento populacional

TEXTO II
Nada pode ser colocado em compensação à
quando se aceita uma solução autoritária.
FICO, C. A educação e o golpe de 1964

integração de pequenas propriedades policultoras.

cidade.

Normatização do Poder Judiciário — Regras morais.
culturais.
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QUESTÃO 37
Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro

Folha de S. Paulo, 15 maio 2008.

Tiradentes esquartejado

CH - 1º dia | Caderno 2 - AMARELO - Página 12

îðïì

*AMAR75SAB13*

QUESTÃO 38

Na imagem, é ressaltado, em tom mais escuro, um grupo de países que na atualidade possuem características
político-econômicas comuns, no sentido de

QUESTÃO 39

impedir a perfuração de poços.

reduzir o contingente populacional na área.
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QUESTÃO 40

Região Metropolitana
de Belo Horizonte

Confins

Ribeirão
das
Neves

Contagem
Betim

Vespasiano

Santa Luzia

Belo Horizonte

Sabará

Ibirité

Nova Lima

Saldo do
deslocamento

Fluxo de pessoas

–75 275 a –31 400

15 000 a 31 400

–31 399 a 0

31 401 a 58 300

0 a 19 168

58 301 a 103 200

19 169 a 293 119

limite de município

Itabirito

Nota: O saldo considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus municípios diariamente.
BRASIL. IBGE.

fuga de áreas degradadas.

QUESTÃO 41

JANOT, L. F. A caminho de Guaratiba
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 44
TEXTO I

Não faço mais isso, não.

Com quem não planta nada.
Se assim continuar

e com dor no coração.
Vou pro Rio carregar massas
pros pedreiros em construção.

TEXTO II
Não faço mais isso, não.
Sina de caboclo.

e as nações europeias. Atualmente mais de 245 mil
indianos realizam ligações para todas as partes do mundo

aceitação das diferenças culturais.

QUESTÃO 43

incremento do ensino superior.
qualidade da rede logística.

O cidadão norte-americano desperta num leito

QUESTÃO 45

No restaurante, toda uma série de elementos tomada de
empréstimo o espera. O prato é feito de uma espécie de

conterrâneos que emigraram nos últimos dois anos.

LINTON, R. O homem

resultam da

O Globo

A situação ilustra uma crise econômica que implica

fusão de elementos de tradições culturais diferentes.
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