
OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO FFFFUUUUVVVVEEEESSSSTTTT (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))     NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444

b
“Vendo Sólon [que] a cidade se dividia pelas disputas

entre facções e que alguns cidadãos, por apatia, esta-
vam prontos a aceitar qualquer resultado, fez aprovar
uma lei específica contra eles, obrigando-os, se não qui-
sessem perder seus direitos de cidadãos, a escolher
um dos partidos”.

Aristóteles, em A Constituição de Atenas
A lei visava
a) diminuir a participação dos cidadãos na vida política

da cidade.
b) obrigar os cidadãos a participar da vida política da

cidade.
c) aumentar a segurança dos cidadãos que participa-

vam da política.
d) deixar aos cidadãos a decisão de participar ou não da

política.
e) impedir que conflitos entre os cidadãos prejudicas-

sem a cidade.

Resolução

Trata-se de uma mera interpretação de texto. A medida
adotada por Sólon visava engajar todos os cidadãos de
Atenas no processo político, fazendo-os filiar-se ao par-
tido aristocrático ou a seu oponente, o partido popular.
Uma vez alcançado esse grau de politização, seria pos-
sível a Sólon implementar as demais reformas projeta-
das.

e
Na representação que a sociedade feudal, da Europa
Ocidental, deixou de si mesma (em textos e em outros
documentos não escritos),
a) os nobres, por guerrearem, ocupavam o primeiro

lugar na escala social.
b) as mulheres, quando ricas, ocupavam um alto lugar

na escala social.
c) os clérigos, por orarem, ocupavam o segundo lugar

na escala social.
d) os burgueses, por viverem no ócio, ocupavam um

lugar médio na escala social.
e) os camponeses, por labutarem, ocupavam o último

lugar na escala social.

Resolução

A questão aborda a divisão da sociedade feudal em três
ordens, de acordo com a interpretação da Igreja. Na hie-
rarquização dessa pirâmide social, os laboratores (cam-
poneses/servos e vilões) correspondiam ao estamento
inferior, abaixo dos oratores (clero) e dos bellatores
(guerreiros/senhores feudais).
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a
“Depois que a Bíblia foi traduzida para o inglês, todo
homem, ou melhor, todo rapaz e toda rapariga, capaz
de ler o inglês, convenceram-se de que falavam com
Deus onipotente e que entendiam o que Ele dizia”. 

Esse comentário de Thomas Hobbes (1588-1679)
a) ironiza uma das conseqüências da Reforma, que

levou ao livre exame da Bíblia e à alfabetização dos
fiéis.

b) alude à atitude do papado, o qual, por causa da
Reforma, instou os leigos a que não deixassem de
ler a Bíblia.

c) elogia a decisão dos reis Carlos I e Jaime I, ao per-
mitir que seus súditos escolhessem entre as várias
igrejas.

d) ressalta o papel positivo da liberdade religiosa para o
fortalecimento do absolutismo monárquico.

e) critica a diminuição da religiosidade, resultante do
incentivo à leitura da Bíblia pelas igrejas protestantes.

Resolução

No texto, Hobbes põe em dúvida a capacidade de pes-
soas apenas alfabetizadas poderem interpretar a Bíblia.
Essa possibilidade fora aberta depois que os protestantes
passaram a traduzir a Bíblia para as línguas correntes.

d
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
votada pela Assembléia Nacional Constituinte francesa,
em 26 de agosto de 1789, visava
a) romper com a Declaração de Independência dos

Estados Unidos, por esta não ter negado a escravi-
dão.

b) recuperar os ideais cristãos de liberdade e igualdade,
surgidos na época medieval e esquecidos na moder-
na.

c) estimular todos os povos a se revoltarem contra seus
governos, para acabar com a desigualdade social.

d) assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo,
iriam fundar a nova constituição francesa.

e) pôr em prática o princípio: a todos, segundo suas
necessidades, a cada um, de acordo com sua capa-
cidade.

Resolução

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pro-
clamada no início da Revolução Francesa, enfatizava
alguns aspectos fundamentais da ideologia iluminista: o
direito à liberdade, a igualdade perante a lei, a garantia da
propriedade e o voto censitário.
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c
“... velhos poloneses de bigodes nietzschianos e jovens
com caras de filme soviético, alemães de cabeça raspada,
argelinos, italianos... ingleses mais pitorescos do que todos os
outros, franceses parecidos com Maurice Thorez ou com
Maurice Chevalier... Estavam aproximando-se das
casernas e começaram a cantar: e, pela primeira vez no
mundo, os homens de todas as nações misturadas em
formação de combate cantavam a Internacional”.

O texto, extraído do romance A Esperança (1937), de
André Malraux,
a) expressa o auge do movimento estético conhecido

como surrealismo.
b) descreve o ambiente cosmopolita existente em

Paris, no entre guerras.
c) evoca as brigadas internacionais durante a Guerra

Civil espanhola.
d) retrata o internacionalismo existente entre os comu-

nistas em Moscou.
e) representa o expressionismo estético dominante em

toda a Europa.

Resolução

Durante a Guerra Civil Espanhola (1936-38), milhares de
voluntários estrangeiros integraram as Brigadas Inter-
nacionais que lutavam do lado republicano — portanto,
contra o fascismo. Daí a referência à “Internacional”,
hino revolucionário comunista. 

37

FFFFUUUUVVVVEEEESSSSTTTT (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))     NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

a
“... a atual renovação do mercado mundial autoregulador
já enunciou veredictos insuportáveis. Comunidades, paí-
ses e até continentes inteiros... foram declarados
‘supérfluos’, desnecessários à economia cambiante da
acumulação de capital em escala mundial (...) o desliga-
mento dessas comunidades e locais ‘supérfluos’ do sis-
tema de abastecimento mundial desencadeou inúmeras
divergências... sobre ‘quem é mais supérfluo do que
quem’”.

Giovanni Arrighi, O Longo Século XX, 1994

Para tal situação, contribuíram decisivamente, na
década de 1980,
a) a hegemonia do neoliberalismo e o colapso da União

Soviética.
b) a crise da social-democracia e o sucesso dos tigres

asiáticos.
c) o fracasso do consenso de Washington e o êxito da

China.
d) a dominação do keynesianismo e a estagnação da

África e da América Latina.
e) a expansão do fundamentalismo islâmico e a desin-

tegração do leste europeu.

Resolução

A década de 1980 assistiu ao predomínio do neolibera-
lismo, cujas bases foram formuladas por um grupo de
economistas no chamado”Consenso de Washington”.
A crença na capacidade auto-reguladora do mercado
em relação aos problemas econômicos e sociais, bem
como a exclusão de áreas economicamente desinte-
ressantes (“O mundo deu as costas à África”) são
características do período, juntamente com a crise do
socialismo real e o fim da Guerra Fria.
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c
Sobre a chegada dos espanhóis à América e a subse-
qüente colonização, pode-se afirmar que
a) as populações indígenas foram escravizadas, suas

riquezas confiscadas e a evangelização do Novo
Mundo atribuída, pela Coroa, exclusivamente aos
jesuítas.

b) os indígenas, depois da execução dos seus impera-
dores, foram confinados dentro de missões religio-
sas e os espanhóis organizaram expedições para a
captura dos fugitivos.

c) os espanhóis fizeram incursões bem sucedidas pelo
interior do continente, dominaram culturas indígenas
complexas e encontraram metais preciosos em
abundância.

d) a agricultura de exportação foi a principal base do
comércio colonial, sustentado por um sistema coo-
perativo de produção e pelo trabalho indígena com-
pulsório.

e) o trabalho indígena eliminou a necessidade de
escravos africanos, o lucro do comércio metropoli-
tano permitiu afrouxar as regras do mercantilismo e
estimular o sistema de frotas e galeões.

Resolução

Questão de conhecimento factual que se explica por si
mesma. A expressão “culturas indígenas complexas”
refere-se às civilizações inca e asteca.

b
A exploração dos metais preciosos encontrados na
América Portuguesa, no final do século XVII, trouxe
importantes conseqüências tanto para a colônia quanto
para a metrópole. Entre elas,
a) o intervencionismo regulador metropolitano na

região das Minas, o desaparecimento da produção
açucareira do nordeste e a instalação do Tribunal da
Inquisição na capitania.

b) a solução temporária de problemas financeiros em
Portugal, alguma articulação entre áreas distantes da
Colônia e o deslocamento de seu eixo administrativo
para o centro-sul.

c) a separação e autonomia da capitania das Minas
Gerais, a concessão do monopólio da extração dos
metais aos paulistas e a proliferação da profissão de
ourives.

d) a proibição do ingresso de ordens religiosas em
Minas Gerais, o enriquecimento generalizado da
população e o êxito no controle do contrabando.

e) o incentivo da Coroa à produção das artes, oafrouxa-
mento do sistema de arrecadação de impostos e a
importação dos produtos para a subsistência direta-
mente da metrópole.

Resolução

Outra questão de resolução factual. O ciclo da minera-
ção produziu as conseqüências citadas na alternativa,
inclusive estimulando o contato de regiões às vezes
distantes (como o Rio Grande do Sul) com as áreas
mineradoras, com o fito de abastecê-las.
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d
A invasão da Península Ibérica pelas forças de
Napoleão Bonaparte levou a Coroa portuguesa, apoiada
pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de
Janeiro. Tal decisão teve desdobramentos notáveis
para o Brasil. Entre eles,
a) a chegada ao Brasil do futuro líder da independência,

a extinção do tráfico negreiro e a criação das primei-
ras escolas primárias.

b) o surgimento das primeiras indústrias, muitas trans-
formações arquitetônicas no Rio de Janeiro e a pri-
meira constituição do Brasil.

c) o fim dos privilégios mercantilistas portugueses, o
nascimento das universidades e algumas mudanças
nas relações entre senhores e escravos.

d) a abertura dos portos brasileiros a outras nações, a
assinatura de acordos comerciais favoráveis aos
ingleses e a instalação da Imprensa Régia.

e) a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a
abertura de estradas de ferro ligando o litoral flumi-
nense ao porto do Rio e a introdução do plantio do
café.

Resolução

Ainda uma questão factual, referente a medidas adota-
das pelo governo joanino no Brasil.

e
Qual das afirmações seguintes, sobre o regime republi-
cano de governo, é verdadeira?
a) Na Europa, por volta de 1900, era o regime político

da maioria dos países.
b) O Brasil adotou esse regime político por intervenção

direta dos demais países da América espanhola.
c) Os Estados Unidos e o Canadá adotaram simulta-

neamente o regime referido.
d) Como regime político, apareceu no mundo ocidental,

pela primeira vez, no século XVIII.
e) As ex-colônias espanholas da América adotaram tal

regime político antes de sua ex-metrópole.
Resolução

As ex-colônias espanholas adotaram o regime político
republicano entre 1811 (Paraguai) e 1825 (Bolívia). Ora,
a Primeira República Espanhola, de curta duração, ocor-
reu já na segunda metade do século XIX. E a República
Espanhola mais célebre ( a da Guerra Civil de 1936-39)
foi instaurada em 1931.
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c

Sobre este quadro, A Negra, pintado por Tarsila do
Amaral em 1923, é possível afirmar que
a) se constituiu numa manifestação isolada, não poden-

do ser associada a outras mudanças da cultura bra-
sileira do período.

b) representou a subordinação, sem criatividade, dos
padrões da pintura brasileira às imposições das cor-
rentes internacionais.

c) estava relacionado a uma visão mais ampla de nacio-
nalização das formas de expressão cultural, inclusive
da pintura.

d) foi vaiado, na sua primeira exposição, porque a artis-
ta pintou uma mulher negra nua, em desacordo com
os padrões morais da época.

e) demonstrou o isolamento do Brasil em relação à pro-
dução artística da América Latina, que não passara
por inovações.

Resolução

Tarsila do Amaral, importante representante do moder-
nismo brasileiro, expressa em “A Negra” a tendência
do movimento no sentido de criar uma arte autenti-
camente nacional, ainda que vinculada em sua origem
a uma tendência surgida na Europa (a tela em questão
foi pintada por Tarsila em Paris, em 1924).

43

FFFFUUUUVVVVEEEESSSSTTTT (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))     NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

a
Nos últimos 20 anos, houve mudanças sócio-econômi-
cas significativas no Brasil. Entre elas, observa-se que
a) a produtividade agrícola avançou, mas não eliminou

os movimentos sociais no campo.
b) o país entrou na era da globalização e a produção

industrial alcançou autonomia tecnológica.
c) as crises econômicas não foram superadas, mas o

produto interno bruto (PIB) cresceu continuamente.
d) as políticas para o meio ambiente ocuparam o centro

da agenda governamental e suas metas principais
foram implementadas.

e) o desemprego se agravou, mas as políticas públicas
compensaram seus efeitos negativos.

Resolução

A produtividade da agricultura brasileira tem aumenta-
do continuamente nos últimos anos, impulsionando
favoravelmente nossa balança comercial. Não obstante,
a grande concentração fundiária existente não tem con-
tribuído para eliminar as reivindicações sociais de movi-
mentos como o MST.

COMENTÁRIO

Prova de bom nível, bastante abrangente em relação
ao programa do ensino médio, que exigiu do vestibu-
lando a capacidade interpretativa, bem como de esta-
belecer relações entre eventos distintos.
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