
 

 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PISM - PROGRAMAS DE INGRESSO 2021 

 

Caderno de Provas: 2º DIA – MÓDULO III - Área: Humanas 

(TRIÊNIO 2018-2020) 
ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento da Folha de Respostas, é de 4 horas e 30 minutos. A 
saída do local de provas só é permitida após 1 hora e 30 minutos.  

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� É obrigatória, por parte de todos os envolvidos no processo seletivo, a utilização de máscara facial que cubra 
completamente a boca e o nariz. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente e régua transparente; medicamentos; alimentos, água ou outra bebida em recipiente de corpo 
transparente sem o rótulo. Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco 
plástico disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do 
candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DAS PROVAS, se este Caderno de Provas contém 24 páginas 

numeradas de questões, num total de 30 questões, sendo 20 objetivas (provas de Física, Química, Geografia 
e História) e 10 discursivas (provas de Geografia, História e Filosofia). Se houver algum problema, solicite ao 
fiscal a IMEDIATA substituição do Caderno de Provas. 

� Receba a Folha de Respostas, CONFIRA se o NOME e CPF coincidem com o seu e assine-a IMEDIATAMENTE. 
o ATENÇÃO: Nenhuma anotação efetuada neste Caderno de Provas será considerada para correção! 

Todas as respostas, sejam das questões objetivas ou discursivas, deverão ser anotadas em local 
apropriado na Folha de Resposta. 

 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie e não retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas corretamente na Folha de Respostas. Ela não será 
substituída em nenhuma hipótese. 

� Entregue sua Folha de Respostas, ela é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Provas.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................ 

ASSINATURA: ................................................................................................................ 

INSCRIÇÃO:      -   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS OBJETIVAS -------------- 

 

  

 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas, tanto objetivas quanto discursivas, na Folha de Respostas, único documento que será utilizado para correção. 
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QUESTÕES OBJETIVAS 

FÍSICA 
Objetivas 

Questões de 01 a 05 

QUESTÃO 01 - Considere dois resistores cilíndricos de comprimento ��.  O primeiro possui área da seção reta �� e 

resistividade uniforme ρ�. O segundo, uma área da seção reta �� = 2	�� e resistividade uniforme ρ�. Para que a 

potência dissipada nesse segundo resistor dobre de valor, quando submetida a mesma corrente que o primeiro, qual 

será o valor de ρ�quando comparado com ρ�? 

 

2 ρ�. 

 

	12� ρ�. 

 

4 ρ�. 

 

	14� ρ�. 

 

ρ�. 

QUESTÃO 02 - Um pêndulo simples descreve um comportamento oscilatório que pode ser exibido por uma função 

senoidal do tipo: ���� = �������� + �� como no gráfico abaixo, onde cada subdivisão ao longo do eixo dos tempos 

(eixo horizontal) equivale a � 2⁄  segundos. Qual das alternativas abaixo descreve as seguintes propriedades da função 

senoidal e do pêndulo: amplitude do movimento oscilatório, período de oscilação, o comprimento do pêndulo e os 

dois instantes iniciais e consecutivos onde a velocidade do pêndulo é máxima? Suponha que a aceleração da 

gravidade onde foi feito o experimento tenha o valor � = 10� ��⁄  e considere  � = 3,14. 

 

 

0,2m; 4�s; 40m; 0s e �s. 

 

0,1m; 2�s; 10m; 0s e � 2⁄ s. 

 

0,1m; 2�s; 10m; � 2⁄ s e 3� 2⁄ s. 

 

0,2m; 2�s; 10m; � 2⁄ s e �s. 

 

0,1m; 8�s; 160m; 0s e 2�s. 
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QUESTÃO 03 - Um circuito retangular feito de material condutor ideal está posicionado com sua área 

perpendicularmente ao eixo de um imã estático, como mostra a figura (a). Mantendo o circuito parado, afasta-se o 

imã, perpendicularmente à área do circuito com uma velocidade v� (figura (b)), a diferença de potencial V ! entre os 

finais do circuito é medida.  

Com base no descrito acima, algumas afirmações são feitas: 

I. V ! é nula, independentemente da velocidade com que o imã é afastado do circuito, já que o circuito e o 

imã não estão conectados. 

II. V ! aumenta, porque como há uma diminuição do fluxo do campo magnético, isto gerará uma corrente 

induzida e esta corrente induzida gera uma força eletromotriz, V !. 

III. V ! diminui, porque como há uma diminuição do fluxo do campo magnético, isto gerará uma corrente 

induzida e esta corrente induzida gera uma força eletromotriz, V !. 

IV. O valor de  V ! dependente da velocidade v� com que o imã se move. 

 

Podemos afirmar que: 

 

Somente a primeira afirmação está correta. 

 

Há duas afirmações corretas. 

 

Há somente uma afirmação incorreta. 

 

Todas as afirmações estão incorretas. 

 

Somente a última afirmação está correta. 
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QUESTÃO 04 - O som é uma onda mecânica longitudinal, portanto necessita de um meio material para se propagar. 

Assim, dependendo do tipo de meio material (gás, líquido ou sólido), a velocidade de propagação da onda sonora é 

diferente. Exemplos são: velocidade do som no ar 340m/s e a velocidade do som na água 1450m/s. Além disso, 

quando dois sons incidem sobre o ouvido do observador com uma diferença de tempo pequena, é impossível 

distinguir as fontes sonoras. Assim, o menor intervalo de tempo entre chegada de duas ondas (persistência da 

audição) é considerado da ordem de 0,1s para que possam ser percebidas por humanos. A Figura abaixo ilustra uma 

onda sonora que é emitida ao mesmo instante no ar e água por uma fonte (A) e chega a um observador (O) por dois 

caminhos distintos. Qual deve ser a faixa de valores para distância d a ser evitada de tal forma que o observador 

possa distinguir os dois sons? Observação: não leve em consideração qualquer outro efeito que a onda sonora possa 

ter nas interfaces entre ar/água e água/vidro, ou mesmo variação de pressão e/ou temperatura. 

 

 

entre 1377,5m e 1522,5m 

 

entre 1250,0m e 1650m 

 

entre 340m e 1360m 

 

entre 323m e 357m 

 

entre 646m e 714m 

QUESTÃO 05 - Um modelo atômico aceito é o de Niels Bohr (1885-1982), que propõe que as órbitas dos elétrons são 

específicas e estacionárias, ocupando somente níveis quantizados de energia. Além disso, ele afirma que é possível 

que o elétron mude de órbita tal que a diferença de energia entre as órbitas seja fornecida (ou emitida) por um fóton 

com energia igual a esta diferença. No caso do átomo de hidrogênio os níveis de energia associados às órbitas 

estacionárias são obtidos pela relação: 

" = −13,6�%
��  

O nível mais interno (n=1) possui energia -13,6eV, o próximo nível (n=2) é -3,4eV, o terceiro (n=3) é -1,51eV e assim 

por diante.  
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Caso o elétron do átomo de hidrogênio passe do primeiro para o terceiro nível de energia qual alternativa é a 

correta? (Considere que a constante de Planck seja igual a 

 

absorver um fóton com frequência aproximada de 2,92x10

 

absorver um fóton com frequência aproximada de 5,84x10

 

absorver um fóton com frequência aproximada de 1,46x10

 

emitir um fóton com frequência aproximada de 5,84x10

 

emitir um fóton com frequência aproximada de 2,92x10

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
: Humanas  

Caso o elétron do átomo de hidrogênio passe do primeiro para o terceiro nível de energia qual alternativa é a 

ante de Planck seja igual a & = 4,135(10)�*�%. �.) 

absorver um fóton com frequência aproximada de 2,92x1015 Hertz. 

absorver um fóton com frequência aproximada de 5,84x1015 Hertz. 

absorver um fóton com frequência aproximada de 1,46x1015 Hertz. 

emitir um fóton com frequência aproximada de 5,84x1015 Hertz. 

emitir um fóton com frequência aproximada de 2,92x1015 Hertz. 

QUÍMICA  
Objetivas 

Questões de 06 a 10 
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QUESTÃO 06 - O ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, ambos os compostos comercializados com os nomes de ácido 

muriático e soda cáustica, respectivamente, podem reagir entre si quando em solução aquosa, formando um sal e 

água, numa reação de neutralização, como descrito abaixo: 

HCl(aq) + NaOH(aq)→ NaCl(aq) + H2O(l) ΔH < 0 

A partir da reação de neutralização, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A reação direta é endotérmica, com liberação de energia. 

 

A diminuição da temperatura favorece a reação direta. 

 

O aumento da concentração de NaCl(aq) favorecerá a reação direta. 

 

A diminuição da concentração de HCl(aq) favorece a reação direta. 

 

O aumento da temperatura aumentará também o valor da constante de equilíbrio. 

QUESTÃO 07 - A hematita (Fe2O3) é um mineral da classe dos óxidos de ferro. Esse óxido pode ser encontrado nos 

solos, rochas e em depósitos ferríferos do Brasil. A partir da hematita podemos obter o ferro metálico, como é 

indicado pela equação a seguir: 

Fe2O3(s)  +  CO(g)  →  Fe(s) +  CO2(g) 

A equação química acima NÃO está balanceada.  

Indique a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os coeficientes de acerto da equação para cada substância, 

respectivamente, assim como o agente redutor da reação. 

 

3, 2, 6, 2, CO(g). 

 

1, 3, 2, 3, CO(g). 

 

1, 3, 1, 3, CO2(g). 

 

1, 3, 3, 1, Fe2O3(s). 

 

3, 2, 6, 2, Fe2O3(s). 

QUESTÃO 08 - Quando o ferro metálico entra em contato com ácido clorídrico (HCl), à temperatura constante, reage 

rapidamente formando o gás hidrogênio (H2), como é indicado pela equação: 

2 Fe(s) + 6 HCl(aq) → 2 FeCl3(aq) + 3 H2(g) 

Sabendo-se que em 30 segundos de reação foram consumidos 12 mol de HCl, qual o número de mols do gás 

hidrogênio (H2) produzidos em 5 minutos? 

 

60 mol 

 

30 mol 

 

6 mol 

 

18 mol 

 

11 mol 
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QUESTÃO 09 - A seguir estão apresentadas quatro estruturas químicas de compostos orgânicos. Sobre elas são feitas 

as seguintes afirmações:  

 

I - O composto B pode ser formado a partir da reação de redução do composto A. 

II - Os compostos B e C apresentam isomeria de posição. 

III - Os compostos A e C apresentam isomeria de função. 

IV - Reação de oxidação do composto A com KMnO4 levará a formação do composto D. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmações CORRETAS. 

 

I, II e III 

 

II e III 

 

I e IV 

 

III e IV 

 

II e IV 

QUESTÃO 10 - Observe o esquema reacional abaixo: 

 

Sobre essas reações, é CORRETO afirmar: 

 

O produto A é o 1-butanol. 

 

Todas as reações são de substituição. 

 

O produto B é o 1-cloro-butano. 

 

A reação que leva ao produto C é uma reação de hidratação. 

 

O produto D é o 1,2-dibromo-butano. 
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GEOGRAFIA  
Objetivas 

Questões de 11 a 15 

QUESTÃO 11 - Analise a figura abaixo. Ela foi retirada de um cartaz utilizado em um recente protesto nos EUA.  

 
Disponível em: www.blacklivesmatter.com Acesso em 08/11/2020. 

O movimento intitulado “Black Lives Matter” (tradução: Vidas Negras Importam) surgiu nos Estados Unidos da 

América em função do aumento de mortes de pessoas negras por policiais brancos e a luta pelos direitos humanos da 

comunidade negra. Sobre o racismo nos EUA, é CORRETO afirmar que: 

 

O movimento civil Black Lives Matter, recentemente criado nos EUA, trouxe a público o problema do racismo 
nos EUA, que até então era desconhecido para a maior parte da comunidade internacional. 

 

É um problema histórico dos Estados Unidos. Durante parte do século 20, negros e brancos viveram em uma 
sociedade completamente segregada. A situação era mais grave nos estados do sul. 

 

Trata-se de um problema recente, que surgiu na esteira da eleição de Donald Trump, em 2016, para o cargo de 
presidente dos EUA, o que desencadeou atos racistas em diversos estados americanos. 

 

O racismo teve fim, somente, com término do modelo econômico escravocrata no Sul dos EUA e que foi 
propiciado pela Guerra Civil (Guerra da Secessão) que se deu nos anos de 1861 e 1865. 

 

Com o término da segregação racial nos EUA deu-se origem a outros formatos de racismo, como o racismo 
reverso, que desencadearam os recentes conflitos entre policiais e pessoas negras. 

QUESTÃO 12 - O conflito de Nagorno-Karabakh “liga simbolicamente um cadáver insepulto da dissolução da União 

Soviética a uma das relações geopolíticas mais complexas do mundo, entre a Rússia de Vladimir Putin e a Turquia de 

Recep Tayyip Erdogan. (...) Ambos disputavam a região do Cáucaso há séculos, alternando controles territoriais. Após 

muita confusão, os soviéticos estabeleceram controle sobre a área, vital devido à bacia de hidrocarbonetos do mar 

Cáspio e pelo controle de navegação no mar Negro. (...) Houve ao longo dos anos escaramuças fronteiriças aqui e ali, 

e o estreitamento das alianças de lado a lado — em especial entre russos e armênios. (...) Nagorno-Karabakh era um 

pedaço de maioria armênia no Azerbaijão, assim como Naktchivan era uma região azeri encravada na Armênia. (...) 

Em julho deste ano, as tensões voltaram a ficar altas, com mortes na região e ameaças bizarras: os azeris disseram 

que poderiam bombardear a central nuclear de Mestamor, que fornece um terço da energia do país vizinho, 

enquanto relatos davam conta de que Yerevan poderia destruir a represa de Mingatchvir e inundar parte do 

Azerbaijão”. 

Adaptado de: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/09/guerra-no-caucaso-e-cadaver-insepulto-do-ocaso-sovietico-e-opoe-russia-a-

turquia.shtml. Acesso em 12/11/2020.  



 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS
PISM 2021 – 2º Dia - Módulo III – Área : Humanas

Adaptado de: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/armenia

12/11/2020.  

Sobre o atual conflito em torno do controle sobre Nagorno

 

O conflito entre Armênia e Azerbaijão pelo controle de Nagorno
Rússia e da Turquia, divergências étnico

 

O conflito armado entre Rússia e Turquia pelo controle de Nagorno
envolve interesses geopolíticos dos EUA pelas jazidas de petróleo no mar Cáspio.

 

O conflito pelo controle de Nagorno
entre a ortodoxia cristã azeris e o fundamentalismo mulçumano xiita armênio.

 

O conflito entre a capital armênia Yerevan e a República Autônoma de Naktchivan pelo controle de Nagorno
Karabakh deriva da disputa pelo controle de navegação no mar Cáspio.

 

O conflito pelo controle de Nagorno
Azerbaijão e com a aliança do governo turco de Recep T. Erdogan à Armênia.

QUESTÃO 13 - Leia o texto a seguir. 

“O Brasil oficializou a sua saída do Pacto Global para a Migração, adotado p

decisão de abandonar o acordo, cujo objetivo é tornar os fluxos migratórios mundiais mais seguros e ordenados, 

pode impactar negativamente a reputação internacional brasileira. A justificativa de que o pacto fere a s

Brasil ao autorizar uma imigração indiscriminada, não encontra respaldado em evidências. (...) O Brasil está longe de 

ser destino prioritário para imigrantes. Pelo contrário, para cada migrante internacional no Brasil há pelo menos dois 

brasileiros no exterior, muitos dos quais em situação de vulnerabilidade. Uma maior troca de informação com países 

de destino, que está entre as propostas do pacto, seria fundamental para garantir um tratamento digno a esses 

imigrantes. (...) A ausência de motivos pragmáticos para a rejeição do documento aprovado no âmbito da ONU indica 

que o gesto faz parte de um objetivo mais amplo da atual diplomacia brasileira, que visa distanciar o país do 

multilateralismo”. 

Adaptado de: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/12/opinion/1547304022_687377.html?%3Fid_externo_rsoc=FB_BR_CM&fbclid=IwAR3XAb8d3C1_ty6

6ldI9BIZPzZRUNHSf_CedrvYoAjIdaGrdGXOhS_L4pRU . Acesso em 12/11/2020. 

Sobre a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração é 

COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
: Humanas  

Adaptado de: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/armenia-e-azerbaijao-entenda-as-raizes-e-os-impactos

Sobre o atual conflito em torno do controle sobre Nagorno-Karabakh é CORRETO afirmar que:

Armênia e Azerbaijão pelo controle de Nagorno-Karabakh envolve interesses geopolíticos da 
Rússia e da Turquia, divergências étnico-religiosas e movimentos separatistas 

O conflito armado entre Rússia e Turquia pelo controle de Nagorno-Karabakh é uma hera
envolve interesses geopolíticos dos EUA pelas jazidas de petróleo no mar Cáspio. 

O conflito pelo controle de Nagorno-Karabakh é consequente de divergências geopolíticas e étnico
fundamentalismo mulçumano xiita armênio. 

O conflito entre a capital armênia Yerevan e a República Autônoma de Naktchivan pelo controle de Nagorno
Karabakh deriva da disputa pelo controle de navegação no mar Cáspio. 

O conflito pelo controle de Nagorno-Karabakh conta com a aliança do governo russo de Vladimir Putin ao 
Azerbaijão e com a aliança do governo turco de Recep T. Erdogan à Armênia. 

“O Brasil oficializou a sua saída do Pacto Global para a Migração, adotado por mais de 160 países membros da ONU. A 

decisão de abandonar o acordo, cujo objetivo é tornar os fluxos migratórios mundiais mais seguros e ordenados, 

pode impactar negativamente a reputação internacional brasileira. A justificativa de que o pacto fere a s

Brasil ao autorizar uma imigração indiscriminada, não encontra respaldado em evidências. (...) O Brasil está longe de 

ser destino prioritário para imigrantes. Pelo contrário, para cada migrante internacional no Brasil há pelo menos dois 

iros no exterior, muitos dos quais em situação de vulnerabilidade. Uma maior troca de informação com países 

de destino, que está entre as propostas do pacto, seria fundamental para garantir um tratamento digno a esses 

s pragmáticos para a rejeição do documento aprovado no âmbito da ONU indica 

que o gesto faz parte de um objetivo mais amplo da atual diplomacia brasileira, que visa distanciar o país do 

01/12/opinion/1547304022_687377.html?%3Fid_externo_rsoc=FB_BR_CM&fbclid=IwAR3XAb8d3C1_ty6

6ldI9BIZPzZRUNHSf_CedrvYoAjIdaGrdGXOhS_L4pRU . Acesso em 12/11/2020.  

Sobre a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração é CORRETO afirmar que: 
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impactos-do-conflito/. Acesso em 

afirmar que: 

Karabakh envolve interesses geopolíticos da 

Karabakh é uma herança da Guerra Fria e 

Karabakh é consequente de divergências geopolíticas e étnico-religiosas 

O conflito entre a capital armênia Yerevan e a República Autônoma de Naktchivan pelo controle de Nagorno-

Karabakh conta com a aliança do governo russo de Vladimir Putin ao 

or mais de 160 países membros da ONU. A 

decisão de abandonar o acordo, cujo objetivo é tornar os fluxos migratórios mundiais mais seguros e ordenados, 

pode impactar negativamente a reputação internacional brasileira. A justificativa de que o pacto fere a soberania do 

Brasil ao autorizar uma imigração indiscriminada, não encontra respaldado em evidências. (...) O Brasil está longe de 

ser destino prioritário para imigrantes. Pelo contrário, para cada migrante internacional no Brasil há pelo menos dois 

iros no exterior, muitos dos quais em situação de vulnerabilidade. Uma maior troca de informação com países 

de destino, que está entre as propostas do pacto, seria fundamental para garantir um tratamento digno a esses 

s pragmáticos para a rejeição do documento aprovado no âmbito da ONU indica 

que o gesto faz parte de um objetivo mais amplo da atual diplomacia brasileira, que visa distanciar o país do 

01/12/opinion/1547304022_687377.html?%3Fid_externo_rsoc=FB_BR_CM&fbclid=IwAR3XAb8d3C1_ty6
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Essa decisão não implica impactos negativos para os brasileiros no exterior, os quais compõem um contingente 
comparativamente menor em relação aos estrangeiros no Brasil. 

 

A saída do Brasil do Pacto Global para a Migração é resultante de uma tradicional adesão da diplomacia 
brasileira por pautas marcadas pelo acolhimento humanitário. 

 

A saída do Brasil do Pacto Global para a Migração pode incentivar restrições ainda maiores aos brasileiros no 
exterior, notadamente em nações que integram a União Europeia. 

 

A atual política migratória brasileira afasta o Brasil de nações comandadas por líderes populistas e de extrema 
direita, como a Itália de Matteo Salvini e a Hungria de Viktor Orbán. 

 

A atual política migratória da diplomacia brasileira aproxima o Brasil de nações comandadas por líderes liberais, 
como a Alemanha de Angela Merkel e da França de Emmanuel Macron. 

QUESTÃO 14 - Leia a notícia a seguir: 

“Líderes de 15 países da Ásia-Pacífico selaram no domingo (15/11/2020) um dos maiores acordos comerciais da 

história, que pretende reduzir as barreiras em uma área que cobre um terço da população e da produção econômica 

mundiais. A Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP, na sigla em inglês) representa um grande passo para a 

integração econômica na região e nasce após quase uma década de negociações. O RCEP inclui a maioria dos acordos 

existentes assinados pelos dez membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) — Brunei, Camboja, 

Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã — e os mescla em um único pacto 

multilateral com Austrália, China, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul. (...) Ao combinar uma diversidade de acordos 

em um único, o RCEP traz a Ásia para mais perto de se tornar uma zona comercial coesa, como a União Europeia ou a 

América do Norte, apesar de não se esperar que leve a grandes reduções tarifárias gerais.” 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/paises-da-asia-pacifico-assinam-um-dos-maiores-acordos-de-livre-comercio-

da-historia.shtml. Acesso em 16/11/2020.  

O recém firmado tratado de livre comércio mencionado no texto acima estabelece o RCEP como o maior bloco 

econômico do mundo, com 30% do PIB mundial, tendo a China como principal signatário, o que pode representar um 

novo capítulo na sua disputa comercial contra os Estados Unidos.  

Assinale a opção CORRETA sobre o significado e consequências do Tratado de Parceria Econômica Abrangente (RCEP, 

na sigla em inglês) que reúne países da Ásia e Oceania. 

 

O Tratado não inclui os EUA, a maior potência do mundo, resultando em pouca expressividade econômica e 
política no panorama geopolítico global. 

 

Com exceção da China, esse Tratado reúne países de pouca importância econômica não representando uma 
ameaça à hegemonia dos EUA no mundo. 

 

Os EUA não têm interesse nesses países da Ásia e Oceania, já que representam economias atrasadas e 
predominantemente agrárias e extrativas. 

 

O Tratado inclui tradicionais aliados dos EUA como o Japão, Coréia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, o que 
representa um triunfo da diplomacia chinesa. 

 

A China tem inimigos históricos e com pouca relação comercial nesse Tratado, como o Japão e a Coréia do Sul, 
que podem inviabilizar o mesmo em longo prazo. 
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QUESTÃO 15 - Observe a figura a seguir: 

 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/gastos-militares-globais-chegam-us-182-trilhao-em-2018-atingem-novo-recorde-pos-guerra-

fria-23629490 . Acesso em 15/11/20.  

Entre os quinze maiores orçamentos militares do mundo se destaca os EUA, que tem um orçamento militar maior do 

que os gastos de todos os países da Ásia, Oceania e América somados, conforme os dados acima.  

Assinale a opção CORRETA que explique um orçamento militar tão elevado dos EUA: 

 

A Europa Ocidental e Turquia no quadro em destaque integram países oponentes dos EUA com grande 
orçamento militar. 

 

Os EUA têm inimigos próximos de suas fronteiras terrestres e marítimas, o que justifica um orçamento militar 
muito elevado. 

 

O Complexo Industrial Militar dos EUA impõe elevado orçamento para sustentar suas bases militares e ações 
de intervenção imperialista. 

 

A China tem uma política externa agressiva com intervenções militares em todos os continentes exigindo 
elevado orçamento dos EUA. 

 

A Arábia Saudita é um país inimigo dos EUA que desestabiliza a importante região produtora de petróleo no 
Oriente Médio. 
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HISTÓRIA  
Objetivas 

Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 - O trecho abaixo é parte de um discurso proferido na Câmara dos Deputados do Brasil durante a 

discussão sobre projeto de lei que estabelecia a imigração de negros norte-americanos para o país no ano de 1923. 

...estes [negros], que nos ameaçam vir da América, se acham modelados por uma civilização superior, falando uma 

língua própria e tendo um sentimento de altivez e agressividade, natural no meio em que vivem e que não possuíam 

os africanos que para cá vieram, em outros tempos da costa da África. Esses, pela inferioridade de sua civilização, 

fundiram-se com os brancos superiores; quem nos dirá que farão o mesmo os negros americanos? Mas se se 

conservarem 'infusíveis', neste caso teremos mais um perigo político a nos ensombrar os destinos. Se se fundirem, 

neste caso teremos aumentado a massa informe de mestiçagem inferior que tanto retarda o nosso progresso. 
Extraído de: RAMOS, Jair de Souza. Dos males que vêm com o sangue: as representações raciais e a categoria do imigrante indesejável nas 

concepções sobre imigração da década de 20. In: MAIO, M.C.; SANTOS, R.V. (orgs.) Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; 

CCBB, 1996. p.67 

A partir da leitura deste discurso e dos seus conhecimentos sobre as condições de vida da população negra no 

período do pós-abolição da escravidão no Brasil, marque a alternativa CORRETA: 

 

Com a abolição da escravidão, a grande maioria da população negra foi integrada racialmente e no mundo do 
trabalho, tendo condições igualitárias às dos imigrantes europeus e asiáticos. 

 

Após a abolição da escravidão no Brasil, grande parte da população negra migrou para as cidades, um 
movimento que foi coordenado por um plano de governo antirracista, o qual há décadas debatia como inserir 
os menos favorecidos no mercado de trabalho. 

 

O texto acima deixa explícito que a mestiçagem era pauta prioritária nos projetos de governo da Primeira 
República, pois a maioria dos políticos havia sido proprietária de escravos e tinha afeição pelo povo africano. 

 

Desejosos por incorporar as diferenças raciais e sanar as desigualdades, os governantes da Primeira República 
implementaram uma sociedade da ordem pautada no progresso, tendo como princípios a promoção do bem 
comum, a justiça social e a igualdade perante a lei. 

 

Ideais de progresso e civilização depreciavam a imagem da população negra e mestiça na Primeira República. 
Naquele contexto, as políticas de imigração estrangeira, mais do que promover o mercado de trabalho e o 
desenvolvimento econômico, ensejaram ideologias racistas. 
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QUESTÃO 17 - Leia a notícia: 

Na capital de Belarus, Minsk, os laços estreitos com seu vizinho mais poderoso, a Rússia, podem ser observados na 

arquitetura e nos edifícios stalinistas. Mas esse não é o único vestígio da época em que o país estava sob a esfera de 

influência da hoje extinta União Soviética (URSS): sua economia permanece planificada, a última na Europa. 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54319018 

Sobre a aplicação da planificação econômica, iniciada sob a direção de Stálin e existente na Belarus até os dias atuais, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A planificação era elaborada por um sistema de metas com duração estipulada em cinco anos, os chamados 
planos quinquenais, dando ênfase ao setor energético e de indústrias pesadas, de bens de capital. 

 

A economia planificada, convergente com a economia de mercado, estabelece a formação de um Estado 
mínimo que elabora um plano que define o que e quanto cobrar para quem produzir. 

 

Economia planificada é um sistema econômico, cuja produção é estabelecida pela parceria público-privada um 
contrato de prestação de serviços de médio e longo prazo firmado pela administração pública. 

 

O modelo stalinista era marcado pela descentralização das decisões econômicas e dos recursos produtivos com 
o propósito de superar o subdesenvolvimento em busca de um fortalecimento energético. 

 

Na economia planificada, a maioria das empresas que atuam na economia é privada e, ao contrário, do que 
acontece na economia socialista, a lei da oferta e da procura dita as leis do comércio. 
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QUESTÃO 18 - Em 21 de abril de 2020, Brasília comemorou 60 

dois registros da inauguração da cidade, em 1960.

Fotografia de René Burri. 1960. Operário leva a família para conhecer Brasília no dia de sua inauguração

FIGUEIREDO. L; MARTINS, A.  História do Brasil em 100 fotografias.

“Dirigindo-me a todos os meus concidadãos, de todas as condições sociais, de todos os graus de cultu

longínquos rincões da Pátria, voltais os olhos para a mais nova das cidades que o Governo vos entrega (...). Não nos 

voltemos para o passado, que se ofusca ante esta profusa radiação de luz que outra aurora derrama sobre a nossa 

Pátria. (...) Viramos no dia de hoje uma página da História do Brasil. (...) Olhai agora para a Capital da Esperança do 

Brasil. (...) Esta cidade, recém-nascida, já se enraizou na alma dos brasileiros (...), já vem sendo apontada como 

demonstração pujante da nossa vontade de progresso, como índice do alto grau de nossa civilização (...)”.
Discurso do presidente Juscelino Kubitschek na solenidade de inauguração de Brasília. Fonte: BRASIL. 

Juscelino Kubitschek. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009, pp.51

A partir da imagem e do texto, marque a alternativa 

 

a fotografia distingue-se do discurso por ser reveladora de que o projeto de interiorização do governo de 
Juscelino Kubitschek ampliou as possibilidades para
diretamente da vida política do país.

 

a fotografia e o discurso se assemelham pela linguagem de exaltação ao projeto nacional
do governo Juscelino Kubitschek, que foi acompanhado por 
das desigualdades sociais do país. 

 

apesar de se tratar de linguagens distintas, a fotografia e o discurso se aproximam por demonstrarem que a 
inauguração de Brasília foi o cumprimento de uma promessa de
transferir a capital para o interior do país.

 

a fotografia distingue-se do discurso por expressar as contradições entre um projeto de Brasil moderno, 
simbolizado pela arquitetura ao fundo, e as disparidades 
representadas pela imagem do operário e de sua família.

 

a fotografia e o discurso do presidente se aproximam, pois ambos simbolizam a defesa de um projeto de 
interiorização do país ancorado em um passado 
e de modernização em voga no período.

COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
: Humanas  

Em 21 de abril de 2020, Brasília comemorou 60 anos de sua fundação. A imagem e o texto abaixo são 

dois registros da inauguração da cidade, em 1960. 

IMAGEM 

 
Operário leva a família para conhecer Brasília no dia de sua inauguração. Brasília, DF. Magnum Photos. Fonte: 

História do Brasil em 100 fotografias. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2017, p.171.

TEXTO 

me a todos os meus concidadãos, de todas as condições sociais, de todos os graus de cultu

longínquos rincões da Pátria, voltais os olhos para a mais nova das cidades que o Governo vos entrega (...). Não nos 

voltemos para o passado, que se ofusca ante esta profusa radiação de luz que outra aurora derrama sobre a nossa 

...) Viramos no dia de hoje uma página da História do Brasil. (...) Olhai agora para a Capital da Esperança do 

nascida, já se enraizou na alma dos brasileiros (...), já vem sendo apontada como 

vontade de progresso, como índice do alto grau de nossa civilização (...)”.
Discurso do presidente Juscelino Kubitschek na solenidade de inauguração de Brasília. Fonte: BRASIL. Discursos selecionados do Presidente 

lexandre de Gusmão, 2009, pp.51-53. 

A partir da imagem e do texto, marque a alternativa CORRETA: 

se do discurso por ser reveladora de que o projeto de interiorização do governo de 
Juscelino Kubitschek ampliou as possibilidades para que as classes populares pudessem participar mais 
diretamente da vida política do país. 

a fotografia e o discurso se assemelham pela linguagem de exaltação ao projeto nacional
do governo Juscelino Kubitschek, que foi acompanhado por uma política de inclusão social e de enfrentamento 

 

apesar de se tratar de linguagens distintas, a fotografia e o discurso se aproximam por demonstrarem que a 
inauguração de Brasília foi o cumprimento de uma promessa de atender aos anseios das classes populares de 
transferir a capital para o interior do país. 

se do discurso por expressar as contradições entre um projeto de Brasil moderno, 
simbolizado pela arquitetura ao fundo, e as disparidades sociais e regionais que persistiam no país, 
representadas pela imagem do operário e de sua família. 

a fotografia e o discurso do presidente se aproximam, pois ambos simbolizam a defesa de um projeto de 
interiorização do país ancorado em um passado arcaico, que se contrapunha aos discursos de desenvolvimento 
e de modernização em voga no período. 
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. Brasília, DF. Magnum Photos. Fonte: 

Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2017, p.171. 

me a todos os meus concidadãos, de todas as condições sociais, de todos os graus de cultura, que, dos mais 

longínquos rincões da Pátria, voltais os olhos para a mais nova das cidades que o Governo vos entrega (...). Não nos 

voltemos para o passado, que se ofusca ante esta profusa radiação de luz que outra aurora derrama sobre a nossa 

...) Viramos no dia de hoje uma página da História do Brasil. (...) Olhai agora para a Capital da Esperança do 

nascida, já se enraizou na alma dos brasileiros (...), já vem sendo apontada como 

vontade de progresso, como índice do alto grau de nossa civilização (...)”. 
Discursos selecionados do Presidente 

se do discurso por ser reveladora de que o projeto de interiorização do governo de 
que as classes populares pudessem participar mais 

a fotografia e o discurso se assemelham pela linguagem de exaltação ao projeto nacional-desenvolvimentista 
uma política de inclusão social e de enfrentamento 

apesar de se tratar de linguagens distintas, a fotografia e o discurso se aproximam por demonstrarem que a 
atender aos anseios das classes populares de 

se do discurso por expressar as contradições entre um projeto de Brasil moderno, 
sociais e regionais que persistiam no país, 

a fotografia e o discurso do presidente se aproximam, pois ambos simbolizam a defesa de um projeto de 
arcaico, que se contrapunha aos discursos de desenvolvimento 
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QUESTÃO 19 - Em 23 de setembro de 2020, um portal de notícias online brasileiro publicou a matéria reproduzida 

abaixo. 

TEXTO 

Volkswagen faz acordo com MPF [Ministério Público Federal] para reparar violações 

dos direitos humanos durante a ditadura 

Montadora fará doações para ex-funcionários que foram alvo de perseguições e para iniciativas que preservam a 

memória histórica. Relatório de 2017 apontou que 6 trabalhadores foram presos e ao menos 1 foi torturado na 

fábrica no ABC paulista. No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a montadora se compromete a doar R$ 36 

milhões para iniciativas ligadas à defesa de direitos humanos, investigação de crimes da época e à memória histórica. 

(...) "Com este acordo, a Volkswagen quer promover o esclarecimento da verdade sobre as violações dos direitos 

humanos naquela época", comunicou a montadora alemã, que afirmou ser "a primeira empresa estrangeira a 

enfrentar seu passado de forma transparente" durante a ditadura”. 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/23/volkswagen-vai-indenizar-funcionarios-vitimas-da-ditadura-no-brasil.ghtml 

A partir da leitura da notícia, é CORRETO afirmar que: 

 

as empresas envolvidas com a repressão durante a ditadura assumiram seus erros durante a transição 
democrática, adotando, desde então, uma posição crítica e transparente em relação à repressão ocorrida 
naquele período. 

 

as prisões e torturas que fizeram parte do aparato repressivo do estado autoritário brasileiro atingiram tanto 
segmentos da classe média, quanto do mundo operário, evidenciando os apoios que a ditadura possuía entre 
setores da sociedade civil. 

 

as práticas de repressão cometidas no âmbito da Volkswagen foram exceções, na medida em que as políticas 
de valorização da agenda dos direitos humanos eram aquelas defendidas pelos governos militares. 

 

as políticas de memória relacionadas ao passado ditatorial foram resolvidas pela Lei da Anistia de 1979, que 
puniu os torturadores e possibilitou o pagamento de indenizações às vítimas do regime autoritário. 

 

o acordo estabelecido entre a montadora e o MPF indica a existência de tensões entre o regime militar e o 
setor empresarial durante a vigência da ditadura, pelo fato deste ter sido um período de baixo crescimento 
econômico. 
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QUESTÃO 20 - Analise a charge e em seguida, responda ao que se pede: 

CHARGE 

 
A China e o coronavirus. https://www.brasil247.com/charges/charge-a-china-e-o-coronavirus 

A partir das reflexões e dos seus conhecimentos, assinale a opção CORRETA: 

 

O menosprezo ao novo coronavírus e a xenofobia são estimulados pelos defensores da política e economia 
global chinesa, que levantam a bandeira do multilateralismo no combate à pandemia. 

 

O coronavírus é um problema de saúde pública mundial dissociado de conflitos políticos e de posicionamentos 
ideológicos, como a xenofobia e o negacionismo. 

 

A ascensão chinesa à condição de potência econômica e política em nível global gerou uma série de teorias 
conspiratórias, associando o novo coronavírus a um plano de dominação mundial. 

 

Para os negacionistas e xenofóbicos, o isolamento social é uma estratégia necessária para combater o novo 
coronavírus, bem como o domínio comunista chinês e sua política imperialista. 

 

A existência de movimentos nacionalistas radicais impede qualquer tipo de ação conspiracionista e contribui 
para que as diretrizes da Organização Mundial da Saúde sejam tratadas como prioridade humanitária. 
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QUESTÕES 

* Lembre-se: este Caderno de Provas não será usado para correção, motivo pelo qual você poderá levá

ao término da prova. Para cada uma das questões a seguir há um local apropriado na Folha de Respostas (único 

documento que será utilizado para correção, tanto das questões objetivas quanto das questões discursivas)

 

 

 

 

QUESTÃO 1 - Analise a charge a seguir: 

Disponível em: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1682103744704217

No dia 03 de novembro de 2020, terminou o prazo para os eleitores americanos escolherem o presidente dos EUA 

pelos próximos quatro anos. Foi uma eleição disputada, que resultou na vitória do candidato democrata, Joe Biden. 

Este resultado acarreta significativas transformações e impactos para os EUA e o mundo.

 

A) Cite TRÊS prováveis consequências desse resultado para a geopolítica mundial.

 

B) Cite DOIS impactos desse resultado nas relações entre EUA e o atual governo brasileiro.
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

se: este Caderno de Provas não será usado para correção, motivo pelo qual você poderá levá

ao término da prova. Para cada uma das questões a seguir há um local apropriado na Folha de Respostas (único 

lizado para correção, tanto das questões objetivas quanto das questões discursivas)

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1682103744704217-charges-novembro-2020. Acesso em 08/11/2020.

No dia 03 de novembro de 2020, terminou o prazo para os eleitores americanos escolherem o presidente dos EUA 

eleição disputada, que resultou na vitória do candidato democrata, Joe Biden. 

Este resultado acarreta significativas transformações e impactos para os EUA e o mundo.

prováveis consequências desse resultado para a geopolítica mundial. 

impactos desse resultado nas relações entre EUA e o atual governo brasileiro.

GEOGRAFIA 
Discursivas (4 questões) 
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se: este Caderno de Provas não será usado para correção, motivo pelo qual você poderá levá-lo para casa 

ao término da prova. Para cada uma das questões a seguir há um local apropriado na Folha de Respostas (único 

lizado para correção, tanto das questões objetivas quanto das questões discursivas) 

 
2020. Acesso em 08/11/2020. 

No dia 03 de novembro de 2020, terminou o prazo para os eleitores americanos escolherem o presidente dos EUA 

eleição disputada, que resultou na vitória do candidato democrata, Joe Biden. 

Este resultado acarreta significativas transformações e impactos para os EUA e o mundo. 

impactos desse resultado nas relações entre EUA e o atual governo brasileiro. 
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QUESTÃO 2 – A imagem abaixo representa o quantitativo de águas e terras disponíveis em diferentes países do 

mundo, segundo dados fornecidos pela FAO. Observe a 

Disponível em: http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Geografiaagricola/01.pdf. Ace

08/11/2020. 

 

A) Cite DOIS tipos de produção de commodities

existentes no Brasil e no seu comparativo com o quadro mundial, conforme demonstrado na imagem.

 

B) Comente TRÊS consequências na inserção do Brasil no Mercado Global (Divisão Internacional 

da sua especialização na produção de commodities

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
: Humanas  

A imagem abaixo representa o quantitativo de águas e terras disponíveis em diferentes países do 

mundo, segundo dados fornecidos pela FAO. Observe a imagem atentamente e responda às questões abaixo:

Disponível em: http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Geografiaagricola/01.pdf. Ace

commodities que são favorecidas mediante a disponibilidade de águas e terras 

existentes no Brasil e no seu comparativo com o quadro mundial, conforme demonstrado na imagem.

consequências na inserção do Brasil no Mercado Global (Divisão Internacional 

commodities. 
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A imagem abaixo representa o quantitativo de águas e terras disponíveis em diferentes países do 

imagem atentamente e responda às questões abaixo: 

 

Disponível em: http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Geografiaagricola/01.pdf. Acesso em 

que são favorecidas mediante a disponibilidade de águas e terras 

existentes no Brasil e no seu comparativo com o quadro mundial, conforme demonstrado na imagem. 

consequências na inserção do Brasil no Mercado Global (Divisão Internacional do Trabalho) a partir 
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QUESTÃO 3 - Leia a notícia abaixo e responda a questão. 

Evo Morales regressa à Bolívia depois de um ano de exílio 

“O ex-presidente Evo Morales retornou à Bolívia nesta segunda-feira (09/11), depois de 11 meses de exílio na 

Argentina. Cruzou a pé a ponte que liga a cidade argentina de La Quiaca à cidade boliviana de Villazón, onde milhares 

de apoiadores o esperavam. Estava acompanhado pelo presidente argentino, Alberto Fernández, que chegou à 

fronteira após participar, neste domingo, da posse do novo presidente boliviano, Luis Arce. A vitória do candidato do 

Movimento ao Socialismo (MAS), partido fundado por Morales, permitiu a volta do ex-presidente.” 
Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-09/evo-morales-regressa-a-bolivia-depois-de-um-ano-de-exilio.html. Acesso em 

08/11/2020. 

“O que aconteceu na Bolívia não teria sido possível sem o consentimento da OEA”, disse o Ministro das Relações 

Exteriores da Argentina, Felipe Solá, referindo-se ao golpe do ano passado. Solá questionou nesta terça-feira 

(10/11/20) o papel político da Organização dos Estados Americanos (OEA) nos processos políticos do continente. “Sua 

função é denunciar os golpes, não patrociná-los”, declarou Solá referindo-se ao golpe que derrubou o ex-presidente 

boliviano Evo Morales em 10 de novembro de 2019. 

Disponível em: https://www.brasil247.com/mundo/chanceler-argentino-questiona-golpismo-da-oea-e-fala-sobre-recentes-vitorias-

progressistas-na-america-latina. Acesso em 08/11/2020. 

As eleições presidenciais na Bolívia em 2019 reelegeram o Presidente Evo Morales para mais um mandato. 

Entretanto, a Organização dos Estados Americanos (OEA) denunciou como fraudulentas as eleições de outubro de 

2019, vencidas pelo MAS, o que desencadeou a crise política que culminaria na derrubada de Morales. A vitória de 

Luis Arce, ex-ministro de Evo Morales, nas eleições de 2020, colocou um fim ao que muitos analistas políticos 

classificaram como “golpe de estado”. Em seu discurso de retorno à Bolívia, Morales agradeceu a Chefes de Estado de 

alguns países como Argentina, México, Cuba, Paraguai e Venezuela. 

Tendo visto este panorama, responda às questões abaixo: 

 

A) Cite DOIS motivos que esclareçam porque o Chefe de Estado brasileiro não foi citado nos agradecimentos do 

retorno de Evo Morales à Bolívia. 

 

B) Cite TRÊS fatores que explicam o apoio popular ao retorno de Evo Morales do exílio para a Bolívia. 
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QUESTÃO 4 - O desmatamento na Amazônia foi o tema que levou o Brasil a ser citado em um debate eleitoral entre 

os candidatos à Presidência norte-americana Joe Biden e Donald Trump. Biden disse que, se eleito, "começaria 

imediatamente a organizar o hemisfério e o mundo para prover US$ 20 bilhões para a Amazônia, para o Brasil não 

queimar mais a Amazônia. (...) A comunidade internacional diria ao Brasil: aqui estão US$ 20 bilhões, pare de destruir 

a floresta. E se não parar, vai enfrentar consequências econômicas significativas”.  A declaração reacendeu uma velha 

discussão: a de que potências globais teriam planos de internacionalizar a Amazônia. Sob o tom de teses 

conspiratórias, não faltaram acusações acerca da cobiça das grandes potências internacionais sobre a região, 

evocando-se, na maior parte dos casos, a defesa da soberania nacional. Dentre tantos outros exemplos, uma 

falsificação de um livro didático norte-americano, no qual a Amazônia seria um território internacional, circulou no 

Brasil como se fosse verdadeira no início da década de 2000. Por outro lado, igualmente não faltam apelos ao 

reconhecimento da Amazônia como um patrimônio da humanidade. Do ator norte-americano Leonardo DiCaprio à 

ativista ambiental Greta Thunberg, inúmeras personalidades e movimentos ambientais pelo mundo engrossam o coro 

em torno da importância da Amazônia para o futuro do planeta e da humanidade.  

Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54364961. Acesso em 16/11/2020. 

 

A) Apresente DOIS argumentos que reforcem a tese segundo a qual a internacionalização da Amazônia fere a 

soberania nacional. 

 

B) Apresente TRÊS motivos que reforçam a tese segundo a qual a Amazônia é um patrimônio da humanidade, 

devendo ser colocada, portanto, acima de interesses nacionais. 
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QUESTÃO 1 - Leia o texto e analise a imagem abaixo:

“A higiene é a arte de conservar a saúde, de prevenir a moléstia e de afastar a hora da morte. [...] O asseio é a base da

higiene. [...] As mãos que tocam em tudo, devem ser objeto de cidadãos de asseio constantes.É preciso ensaboá

muitas vezes ao levantar, antes e depois da refeição, e toda a vez que se toca um objeto sujo, contaminado ou um 

indivíduo doente. [...] O escarro é uma sujidade das mais perigosas. Serve de veículo ao micróbio da tuberculose. 

[...]Abstenhamo-nos, pois, de escarrar no chão. Esta medida é de boa higiene tanto quanto de bom tom, com a 

condição de mudar frequentemente de lenço, não deixar que esse

sejam fervidos ou ensaboados o mais cedo possível.”

Trecho traduzido do livro Manual de Higiene elementar publicado no jornal O Pharol, Juiz de Fora, 1908, Edições 63, 64, 76, 8

em:http://bndigital.bn.br/acervo-digital/pharol/258822

Guarujá instala pias em vias públicas para que moradores lavem as mãos. Equipamentos foram colocados em locais 

de maior movimentação. 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/04/30/guaruja

A partir das leituras do texto e da imagem, responda às questões abaixo:

 

 

A) Estabeleça uma relação entre os trechos do 

urbana vivenciados pelo Brasil no início do século XX.

 

B) Compare as medidas sanitárias da Primeira República com as ações adotadas por prefeituras de cidades como 

Guarujá. 
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Leia o texto e analise a imagem abaixo: 

TEXTO 

“A higiene é a arte de conservar a saúde, de prevenir a moléstia e de afastar a hora da morte. [...] O asseio é a base da

higiene. [...] As mãos que tocam em tudo, devem ser objeto de cidadãos de asseio constantes.É preciso ensaboá

muitas vezes ao levantar, antes e depois da refeição, e toda a vez que se toca um objeto sujo, contaminado ou um 

carro é uma sujidade das mais perigosas. Serve de veículo ao micróbio da tuberculose. 

nos, pois, de escarrar no chão. Esta medida é de boa higiene tanto quanto de bom tom, com a 

condição de mudar frequentemente de lenço, não deixar que esses lenços rolem nas habitações, mas, fazer com que 

sejam fervidos ou ensaboados o mais cedo possível.” 

Trecho traduzido do livro Manual de Higiene elementar publicado no jornal O Pharol, Juiz de Fora, 1908, Edições 63, 64, 76, 8

digital/pharol/258822 

IMAGEM 

Guarujá instala pias em vias públicas para que moradores lavem as mãos. Equipamentos foram colocados em locais 

regiao/noticia/2020/04/30/guaruja-instala-pias-em-vias-publicas-para-que-moradores

A partir das leituras do texto e da imagem, responda às questões abaixo: 

Estabeleça uma relação entre os trechos do Manual de Higiene elementar com os projetos de modernização 

urbana vivenciados pelo Brasil no início do século XX. 

Compare as medidas sanitárias da Primeira República com as ações adotadas por prefeituras de cidades como 

HISTÓRIA 
Discursivas (4 questões) 
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“A higiene é a arte de conservar a saúde, de prevenir a moléstia e de afastar a hora da morte. [...] O asseio é a base da 

higiene. [...] As mãos que tocam em tudo, devem ser objeto de cidadãos de asseio constantes.É preciso ensaboá-las 

muitas vezes ao levantar, antes e depois da refeição, e toda a vez que se toca um objeto sujo, contaminado ou um 

carro é uma sujidade das mais perigosas. Serve de veículo ao micróbio da tuberculose. 

nos, pois, de escarrar no chão. Esta medida é de boa higiene tanto quanto de bom tom, com a 

s lenços rolem nas habitações, mas, fazer com que 

Trecho traduzido do livro Manual de Higiene elementar publicado no jornal O Pharol, Juiz de Fora, 1908, Edições 63, 64, 76, 82. Disponível 

 

Guarujá instala pias em vias públicas para que moradores lavem as mãos. Equipamentos foram colocados em locais 

moradores-lavem-as-maos.ghtml 

com os projetos de modernização 

Compare as medidas sanitárias da Primeira República com as ações adotadas por prefeituras de cidades como 
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QUESTÃO 2 – Leia o texto e a seguir responda ao que se pede: 

“O que vocês estão vendo e o que vocês estão lendo não é o que está acontecendo” 

Donald J. Trump, 2018 

 

“Desde então, uma luta entre a verdade e a mentira tem sido travada. Como sempre, dessa luta a verdade sairá 

vitoriosa” 

Adolf Hitler, 1941 

 

“Você deve acreditar em mim porque estou acostumado – este é o sistema da minha vida – a dizer, sempre e em todo 

lugar, a verdade” 

Benito Mussolini, 1924 

 

Como foi que os nazistas e outros fascistas chegaram ao poder e assassinaram milhões de pessoas? Eles fizeram isso 

espalhando mentiras ideológicas. O poder político fascista derivou significativamente da cooptação da verdade e da 

ampla propagação de mentiras. Atualmente, testemunhamos uma onda de líderes populistas de direita em todo o 

mundo. E, bem semelhante aos líderes fascistas do passado, uma grande parte do seu poder político é erigida 

questionando a realidade; endossando mito, ódio e paranoia; e promovendo mentiras. [...] Graças à História, hoje 

conhecemos as terríveis consequências das mentiras fascistas. [...] Os líderes fascistas proeminentes do século XX – 

de Mussolini a Hitler – consideravam as mentiras como sendo verdades encarnadas por eles. [...] Atualmente as 

mentiras parecem novamente substituir cada vez mais a verdade empírica. À medida que os fatos são apresentados 

como ‘fake news’, e as ideias originárias daqueles que negam os fatos se tornam políticas governamentais, devemos 

lembrar que o debate atual sobre a ‘pós-verdade’ tem uma estirpe política e intelectual: a história das mentiras 

fascistas. 

FINCHELSTEIN, Federico. Uma breve história das mentiras fascistas. São Paulo: Vestígio, 2020, p. 15-25. 

 

A) Caracterize o fascismo do período entreguerras, destacando o papel dos líderes para a propagação do poder. 

 

B) A partir do texto e de seus conhecimentos, indique duas características de convergência ou divergência entre os 

atuais líderes de extrema direita com os históricos líderes fascistas. 
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QUESTÃO 3 - Analise a letra de música abaixo: 

TEXTO 

Canção Strange Fruit (versão original) / Canção Fruta Estranha (tradução) 

Strange Fruit 

 

Southern trees bear strange fruit 

Blood on the leaves and blood at the root 

Black bodies swinging in the southern breeze 

Strange fruit hanging from the poplar trees 

 

Pastoral scene of the gallant south 

The bulging eyes and the twisted mouth 

Scent of magnolias, sweet and fresh 

Then the sudden smell of burning flesh (...). 

Fruta Estranha 

 

Árvores do sul produzem uma fruta estranha 

Sangue nas folhas e sangue nas raízes 

Corpos negros balançando na brisa do sul 

Fruta estranha penduradas nos álamos 

 

Pastoril cena do valente sul 

Os olhos inchados e a boca torcida 

Perfume de magnólias, doce e fresca 

Depois o repentino cheiro de carne queimada (...). 

https://www.vagalume.com.br/billie-holiday/strange-fruit-traducao.html 

A música Strange Fruit, de 1939, foi interpretada por vários artistas. Em 1965, a canção foi gravada nos EUA pela 

cantora, ativista e mulher negra, Nina Simone. Atualmente voltou a ser lembrada no contexto do movimento Black 

Lives Matter (“Vidas Negras Importam”), que eclodiu no país e no mundo em 2020, após a morte do cidadão afro-

americano, George Floyd. 

 

A) A partir da leitura da letra da música, identifique e explique o contexto histórico em que se deu a gravação de 

Strange Fruit por Nina Simone. 

 

B) Estabeleça uma relação entre os movimentos da década de 1960 nos EUA e os protestos do Black Lives Matter. 
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QUESTÃO 4 - Analise as imagens e o texto abaixo.

Passeata por uma nova Constituição Federal (década de 1970). 

Campanha virtual em defesa do SUS (2020). http://conselho.saude.gov.br/

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. (...) 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e consti

sistema único (...). 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

 

A) Identifique e explique UM aspecto de continuidade entre a petição pública de 2020 (Imagem 2) e a passeata da 

década de 1970 (Imagem 1). 

 

B) Explique de que maneira a Imagem 1 pode ser relacionada com a Constituição de 1988 (Texto).

 

COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
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Analise as imagens e o texto abaixo. 

IMAGEM 1 

 
Passeata por uma nova Constituição Federal (década de 1970). http://www.epsjv.fiocruz.br

IMAGEM 2 

Campanha virtual em defesa do SUS (2020). http://conselho.saude.gov.br/

TEXTO 

Seção II 

DA SAÚDE 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e consti

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Trecho da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Identifique e explique UM aspecto de continuidade entre a petição pública de 2020 (Imagem 2) e a passeata da 

Explique de que maneira a Imagem 1 pode ser relacionada com a Constituição de 1988 (Texto).
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http://www.epsjv.fiocruz.br 

 
Campanha virtual em defesa do SUS (2020). http://conselho.saude.gov.br/ 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

da República Federativa do Brasil de 1988. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

Identifique e explique UM aspecto de continuidade entre a petição pública de 2020 (Imagem 2) e a passeata da 

Explique de que maneira a Imagem 1 pode ser relacionada com a Constituição de 1988 (Texto). 
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QUESTÃO 1 - Relacione dúvida e certeza conforme as duas primeiras meditações metafísicas de René Descartes. 

 

QUESTÃO 2 - Segundo Hobbes, por que as pessoas saem de um estado de natureza e constituem uma sociedade 

civil? 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 
Discursivas (2 questões) 



 

 

 



 

 

 


