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QUESTÃO 1: 

A) Arrefecimento da guerra comercial com a China; Diminuição do discurso antiglobalização; valorização do 

multilateralismo; retomada do acordo de Paris; retomada do acordo nuclear com o Irã; reaproximação de países 

sofreram grandes retrocessos nas relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos durante o governo 

Trump, como Cuba. 

B) Menor alinhamento entre Brasil e EUA; Pressão para mudanças na política ambiental brasileira; revisão da entrada 

do Brasil na OCDE; isolamento do Governo Brasileiro no cenário internacional.

 

QUESTÃO 2: 

A) Grãos como soja, trigo, arroz etc.; Proteínas animal; Produtos da fruticultura; Madeira.

B) País agroexportador; país importador de produtos com maior valor agregado; pouco 

baixo desenvolvimento industrial; manutenção da dependência externa; a posição do Brasil na DIT contribui para a 

desigualdade socioeconômica. 

 

QUESTÃO 3: 

A) Em novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a renúncia 

existência de um golpe; o presidente Jair Bolsonaro tem adotado uma postura de alinhamento completo aos EUA, 

país acusado de apoiar a queda de Morales; o presidente Jair Bolsonaro adota um discurso contrário a governos 

progressistas ao redor do mundo e na América do Sul em particular; o Governo Brasileiro tem se isolado na América 

do Latina; a eleição de Arce representa a vitória da esquerda num país vizinho; a eleição representa a volta do MAS e 

de Evo Morales ao poder. 

B) Diversos atores políticos denunciaram a existência de um golpe que levou à renúncia de Evo Morales em 2019; A 

Bolívia experimentou um crescimento econômico durante o governo de Evo Morales, bem como: redução da 

pobreza, melhoria dos indicadores sociais; Pe

população com a origem indígena de Evo Morales.
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REFERÊNCIAS DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS

Arrefecimento da guerra comercial com a China; Diminuição do discurso antiglobalização; valorização do 

multilateralismo; retomada do acordo de Paris; retomada do acordo nuclear com o Irã; reaproximação de países 

sofreram grandes retrocessos nas relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos durante o governo 

Menor alinhamento entre Brasil e EUA; Pressão para mudanças na política ambiental brasileira; revisão da entrada 

na OCDE; isolamento do Governo Brasileiro no cenário internacional. 

Grãos como soja, trigo, arroz etc.; Proteínas animal; Produtos da fruticultura; Madeira.

aís agroexportador; país importador de produtos com maior valor agregado; pouco desenvolvimento tecnológico; 

baixo desenvolvimento industrial; manutenção da dependência externa; a posição do Brasil na DIT contribui para a 

Em novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a renúncia de Evo Morales, que denunciava a 

existência de um golpe; o presidente Jair Bolsonaro tem adotado uma postura de alinhamento completo aos EUA, 

país acusado de apoiar a queda de Morales; o presidente Jair Bolsonaro adota um discurso contrário a governos 

ressistas ao redor do mundo e na América do Sul em particular; o Governo Brasileiro tem se isolado na América 

do Latina; a eleição de Arce representa a vitória da esquerda num país vizinho; a eleição representa a volta do MAS e 

Diversos atores políticos denunciaram a existência de um golpe que levou à renúncia de Evo Morales em 2019; A 

Bolívia experimentou um crescimento econômico durante o governo de Evo Morales, bem como: redução da 

pobreza, melhoria dos indicadores sociais; Personalização da política durante os mandatos de Evo; Identificação da 

população com a origem indígena de Evo Morales. 

GEOGRAFIA 
Discursivas (4 questões) 

COPESE 
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PISM 2021 

ORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS 

Arrefecimento da guerra comercial com a China; Diminuição do discurso antiglobalização; valorização do 

multilateralismo; retomada do acordo de Paris; retomada do acordo nuclear com o Irã; reaproximação de países que 

sofreram grandes retrocessos nas relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos durante o governo 

Menor alinhamento entre Brasil e EUA; Pressão para mudanças na política ambiental brasileira; revisão da entrada 

Grãos como soja, trigo, arroz etc.; Proteínas animal; Produtos da fruticultura; Madeira. 

desenvolvimento tecnológico; 

baixo desenvolvimento industrial; manutenção da dependência externa; a posição do Brasil na DIT contribui para a 

de Evo Morales, que denunciava a 

existência de um golpe; o presidente Jair Bolsonaro tem adotado uma postura de alinhamento completo aos EUA, 

país acusado de apoiar a queda de Morales; o presidente Jair Bolsonaro adota um discurso contrário a governos 

ressistas ao redor do mundo e na América do Sul em particular; o Governo Brasileiro tem se isolado na América 

do Latina; a eleição de Arce representa a vitória da esquerda num país vizinho; a eleição representa a volta do MAS e 

Diversos atores políticos denunciaram a existência de um golpe que levou à renúncia de Evo Morales em 2019; A 

Bolívia experimentou um crescimento econômico durante o governo de Evo Morales, bem como: redução da 

rsonalização da política durante os mandatos de Evo; Identificação da 
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QUESTÃO 4:   

A) O interesse das potências internacionais pelos recursos hídricos, minerais, energéticos, vegetais, farmacológicos; 

interesse de investidores estrangeiros por terras e pastagens; interesses econômicos no mercado de carbonos. 

B) O impacto de desmatamentos e queimadas sobre o clima global; a preocupação com a preservação da 

biodiversidade; a preocupação na manutenção do patrimônio histórico e cultural de inúmeros povos tradicionais que 

habitam a região; a percepção cada vez mais generalizada dos efeitos dos problemas ambientais em amplas escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 1: 

A) Espera-se que o candidato relacione a publicação do Manual de Higiene Elementar com a Belle Époque no Brasil, 

ressaltando o contexto de progressiva ocupação dos ambientes urbanos, processo que transformou as cidades 

brasileiras, onde surgiram diversas doenças, epidemias e altas taxas de mortalidade, o que alarmou as elites e 

autoridades públicas, as quais empenharam-se em projetos de promoção da saúde pública e modernização das 

cidades. 

B) Espera-se que a comparação do candidato tenha como elemento principal a identificação de intervenções no 

espaço público e nos hábitos dos cidadãos como medidas prioritárias de contenção de epidemias e transmissão de 

doenças. 

 

QUESTÃO 2: 

A) A resposta deve ser direcionada na busca da conceituação do fascismo, caracterizando o papel e importância do 

líder na formação de um regime autoritário. 

B) O candidato deve encontrar divergências ou convergência entre os líderes fascistas do período entreguerras com 

lideranças atuais que dialogam com a extrema-direita. 

 

QUESTÃO 3: 

A) O candidato deve identificar o contexto em que se deu a gravação de Strange Fruit por Nina Simone ao movimento 

por direitos civis dos negros nos EUA, explicando aspectos como: a luta contra a discriminação, contra as políticas 

segregacionistas e contra a violência sofrida pelos negros, como os linchamentos; e à luta pela igualdade racial e /ou 

pela justiça racial. 

B) O candidato deve relacioná-los como movimentos ou protestos sociais amplos; identificando suas pautas, 

vinculadas à luta contra a violência racial e contra o racismo sofrido pela população negra nos EUA. Deve identificar o 

racismo e a luta contra a discriminação como fenômenos históricos, que persistem na atualidade. 

 

 

 

HISTÓRIA 
Discursivas (4 questões) 
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QUESTÃO 4: 

A) O candidato deve identificar e explicar as continuidades entre a petição pública de 2020 e a passeata da década de 

1970, destacando sua natureza e suas pautas, ressaltando tratar-se de manifestações,mobilizações populares ou lutas 

sociais, cujas pautas se relacionam à defesa da saúde como princípio constitucional e, portanto, como dever do 

Estado e como direito social e universal. 

B) O candidato deve relacionar a Imagem 1 como manifestações em defesa da saúde como dever do Estado e direito 

do cidadão, realizadas no contexto das lutas sociais mais amplas, durante o processo de redemocratização do país e 

da elaboração da Constituinte. O candidato deve relacionar a imagem 1 como manifestações que desembocaram em 

movimentos sociais e profissionais organizados, que se debruçaram na formulação de um novo sistema de saúde ou 

reformulação do Sistema Nacional de Saúde, para subsidiar a construção da Constituição de 1988 ou da futura 

Constituinte 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 1: 

Para correta definição de dúvida metódica, dúvida hiperbólica e seu papel. Espera-se que o estudante cite como 

exemplos da dúvida hiperbólica a ilusão de certeza do sonho e o gênio maligno. 

Um ponto para correlação entre dúvida e certeza enquanto mutuamente implicadas, isto é, perceber que a força da 

certeza é proporcional à sua capacidade de resistir a dúvidas intensas e insistentes. 

Dois pontos para a solução de Descartes para o problema, isto é, o ponto de partida subjetivo para a própria busca.  

Espera-se que a resposta inclua a observação de que a força do argumento está no fato de que a dúvida é um ato do 

próprio sujeito, dependendo dele. 

 

QUESTÃO 2:   

Dois pontos para a explicação de que, em Hobbes, o homem é o lobo do homem, tem uma natureza egoísta, e que o 

estado de natureza é um estado de guerra, de instabilidade e conflito. Por esta razão, as pessoas firmam o contrato 

social, unem-se numa sociedade civil.  

Um ponto para a explicação da natureza humana como egoísta e do estado de natureza como estado de guerra. 

Dois pontos para a explicação de que na sociedade civil as pessoas delegam a um terceiro grande parte de sua 

liberdade para que este arbitre os conflitos. 

 

 

FILOSOFIA 
Discursivas (2 questões) 


