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002. Ciências humanas
(Questões 01 – 12)

  Confira seus dados impressos neste caderno.
  Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do 
local indicado acarretará a atribuição de nota zero a esta prova.

  Esta prova contém 12 questões discursivas.
  A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, 
utilizando caneta de tinta azul ou preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local 
indicado.

  As provas terão duração total de 4h30 e o candidato somente poderá sair do prédio depois de 
transcorridas 3h30, contadas a partir do início da prova.

  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal os Cadernos de Questões.
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RASCUNHO

Questão  01 

Leia o trecho de A divina comédia, escrita pelo poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321), no início do século XIV.

Como, em seu Arsenal1, os venezianos
fervem, no inverno, o pegajoso pez2,
pra de seus lenhos3 consertar os danos,

pois, não podendo navegar, ao invés
há quem renove o lenho, ou calafete4

o casco que viagem muita fez;

e um na proa, na popa outro arremete,
um faz o remo, outro torce o cordame,
um remenda a grã vela, outro o traquete5.

(A divina comédia, 2009.)

1 arsenal: lugar de conserto de navios.
2 pez: piche.
3 lenho: barco.
4 calafetar: vedar, fechar.
5 traquete: mastro.

Nos versos, o poeta refere-se ao trabalho de reparação dos navios venezianos. Descreva a natureza do trabalho 
desenvolvido no arsenal e explique o motivo da crise econômica das cidades italianas a partir do final do século XV.
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RASCUNHO

Questão  02 

Leia o trecho do romance Dom Casmurro (1899), de Machado de Assis (1839-1908), em que o personagem Ben-
to apresenta ao amigo Escobar os bens de sua família.

– Não, agora não voltamos mais [a viver na fazenda]. Olhe, aquele preto que ali vai passando, é de lá. Tomás!
– Nhonhô!
Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço; chegou-se a nós e esperou.
– É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está?
– Está socando milho, sim, senhor.
[...]
– Bem, vá-se embora.
Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, aquele outro Damião...
– Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar.
Com efeito, eram diferentes letras, [...] distinguindo-se por um apelido ou da pessoa [...] ou de nação como 

Pedro Benguela, Antônio Moçambique.
– E estão todos aqui em casa? perguntou ele.
– Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são 

todos os da roça: a maior parte ficou lá.
(Dom Casmurro, 1994.)

O enredo de Dom Casmurro transcorre na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império brasileiro. A partir da aná-
lise do trecho, explicite a visão do proprietário sobre os seus escravos, as origens desses escravos e os tipos de 
exploração escravista na sociedade brasileira do século XIX.
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RASCUNHO

Questão  03 

HISTÓRIA DE UM GOVERNO

1930 1931 1932 1933

1934 1935 1936 1937

(http://acervo.folha.uol.com.br)

O caricaturista Benedito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte, publicou no jornal paulistano Folha da Noite essas 
caricaturas de Getúlio Vargas. Elas retratam as reações de Getúlio às condições históricas de cada ano de seu 
governo, de 1930 a 1937.

Escolha dois quadrinhos, cite o momento histórico que cada um representa e explique as razões das reações 
emocionais de Getúlio a esses momentos.



6vnsp1611 | 002-CE-CiênciasHumanas

resoLUção e resPosta

03002006

RASCUNHO

Questão  04 

Não apenas a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar, formam uma parte básica do 
“lado sombrio” da modernidade no século atual. O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos 
militares sérios envolvendo perdas substanciais de vidas consideravelmente mais alto do que em qualquer um 
dos dois séculos precedentes. No presente século, até agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas 
em guerras, uma proporção mais alta da população do mundo do que no século XIX, mesmo considerando-se o 
crescimento geral da população.

(Anthony Giddens. As consequências da modernidade, 1991.)

As duas Grandes Guerras do século XX tiveram, em alguns aspectos, causas semelhantes. Cite dois fatores 
comuns que desencadearam tais guerras e cite duas razões de suas naturezas destruidoras.
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RASCUNHO

Questão  05 

(Pedro J. O. Machado e Fillipe T. P. Torres. Introdução à hidrogeografia, 2012. Adaptado. / Ana L. C. Netto. “Hidrologia de encosta  
na interface com a geomorfologia”. In: Antonio J. T. Guerra e Sandra B. Cunha. Geomorfologia, 2012. Adaptado.)

A imagem reúne alguns dos principais elementos de uma bacia hidrográfica. Identifique a feição apontada pelo 
número 1 e explique a dinâmica apresentada na ampliação. Considerando as partes de um rio, defina jusante e 
montante.
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RASCUNHO

Questão  06 

Origem das peças do Boeing 787 – Empresa (país)

(www.businessinsider.com. Adaptado.)

Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, identifique e 
caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite dois fatores que levam as empresas 
a adotar essa nova estratégia.
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RASCUNHO

Questão  07 

O químico inglês Conrad Gorinsky conviveu com os índios uapixanas, em Roraima, durante dezessete anos. 
Sem avisar, foi embora do Brasil e registrou, no Escritório Europeu de Patentes, os direitos de propriedade inte-
lectual sobre dois compostos medicinais retirados de plantas usadas pela tribo.

(Bertha K. Becker e Claudio Stenner. Um futuro para a Amazônia, 2008. Adaptado.)

Identifique e defina a prática levada a cabo pelo químico inglês. Apresente dois motivos pelos quais essa prática 
ainda ocorre no Brasil.
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RASCUNHO

Questão  08 

Analise o mapa.

Região Amazônia

Região Nordeste

Região Centro-Oeste

Região Concentrada

(Milton Santos e María L. Silveira. O Brasil:  
território e sociedade no início do século XXI, 2006.)

Quais foram os dois critérios utilizados para a regionalização apresentada no mapa? Cite duas características da 
Região Concentrada.
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RASCUNHO

Questão  09 

Quase sem exceção, os filósofos colocaram a essência da mente no pensamento e na consciência; o homem 
era o animal consciente, o “animal racional”. Porém, segundo Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, sob o 
intelecto consciente está a “vontade inconsciente”, uma força vital persistente, uma vontade de desejo imperioso. 
Às vezes, pode parecer que o intelecto dirija a vontade, mas só como um guia conduz o seu mestre. Nós não 
queremos uma coisa porque encontramos motivos para ela, encontramos motivos para ela porque a queremos; 
chegamos até a elaborar filosofias e teologias para disfarçar nossos desejos.

(Will Durant. A história da filosofia, 1996. Adaptado.)

Explique a importância da concepção do homem como “animal racional” para a filosofia. Como o conceito de 
“vontade inconsciente”, proposto por Schopenhauer, compromete a confiança filosófica na razão?
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RASCUNHO

Questão  10 

Texto 1

Entre os que se consideram a parte civilizada da Humanidade, que fizeram e multiplicaram leis positivas para 
a determinação da propriedade, ainda vigora esta lei original da natureza e, em virtude dessa lei, o peixe que 
alguém apanha no oceano torna-se propriedade daquele que teve o trabalho de apanhá-lo, pelo esforço que o 
retira daquele estado comum em que natureza o deixou. Deus, ao dar o mundo em comum a todos os homens, 
ordenou-lhes também que trabalhassem. Aquele que, em obediência a esta ordem de Deus, dominou, lavrou e 
semeou parte da terra, anexou-lhe por esse meio algo que lhe pertencia, a que nenhum outro tinha direito.

(Locke. Ensaio acerca do entendimento humano, 1991. Adaptado.)

Texto 2

Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando, colocado pela natureza a igual 
distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, é impedido pela piedade natural de fa-
zer mal a alguém. Mas, desde o instante em que se percebeu ser útil a um só contar com provisões para dois, 
desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas 
transformaram-se em campos que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão 
e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas.

(Rousseau. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 1991. Adaptado.)

Qual a diferença entre os dois textos no tocante à origem do direito à propriedade? A partir dos textos, explique 
como os autores influenciaram o desenvolvimento do pensamento liberal e do pensamento socialista.
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Questão  11 

À medida que a ciência se mostrou capaz de compreender a realidade de forma mais rigorosa, tornando 
possível fazer previsões e transformar o mundo, houve a tendência a desprezar outras abordagens da realidade, 
como o mito, a religião, o bom senso da vida cotidiana, a vida afetiva, a arte e a filosofia. A confiança total na 
ciência v aloriza apenas a racionalidade científica, como se ela fosse a única forma de resposta às perguntas que 
o h omem se faz e a única capaz de resolver os problemas humanos.

(Maria L. de A. Aranha e Maria H.P. Martins. Temas de filosofia, 1992.)

Com base na ideia de “verdade absoluta”, explique a diferença entre mito e ciência. Considerando a expressão 
“confiança total na ciência”, explique como o próprio conhecimento científico pode se transformar em mito.

RASCUNHO
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03002014

Questão  12 

Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira gera-se e cresce graças ao ensino – 
por isso requer experiência e tempo –, enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito. Não é, pois, 
por natureza, que as virtudes se geram em nós. Adquirimo-las pelo exercício, como também sucede com as artes.  
As coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens 
tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tocando esse instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos 
justos praticando atos justos, e assim com a temperança, a bravura etc.

(Aristóteles. Ética a Nicômaco, 1991. Adaptado.)

Responda como a concepção de Aristóteles sobre a origem das virtudes se diferencia de uma concepção ina-
tista, para a qual as virtudes seriam anteriores à experiência pessoal. Explique a importância dessa concepção 
aristotélica no campo da educação.
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