
GRUPOS 3 e 4

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que
possam gerar dúvidas. Caso contenha defeito, solicite ao aplicador a sua troca.

2. Este caderno contém as provas de Geografia, com 6 questões, de História, com 6 questões, e a prova de Redação.
Utilize apenas os espaços em branco deste caderno para rascunho.

3. Verifique se os seus dados constantes na parte inferior de cada folha de resposta e na última página do cartão de
correção estão corretos. Caso contenham erros, notifique-os ao aplicador de prova.

4. As questões deverão ser respondidas com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente
nas folhas de respostas de cada prova. Resoluções a lápis serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Respostas elaboradas nos espaços que contenham a instrução “NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO” não serão
consideradas na correção.

6. As folhas de respostas serão despersonalizadas antes da correção. Para a banca corretora, você será um
candidato anônimo. Desenhos, recados, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo
ou rubrica escritos na folha de resposta são considerados elementos de identificação. Se houver alguma
ocorrência como os casos mencionados anteriormente, sua prova será desconsiderada, e atribuir-se-lhe-á
pontuação zero.

7. As provas terão duração de cinco horas, já incluídos nesse tempo a coleta de impressão digital e o preenchimento
das folhas de respostas.

8. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.

9. AO TERMINAR, DEVOLVA AS FOLHAS DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.
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HISTÓRIA
▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto.

A guerra não é nem pode ser anomia, ausência de regras. Ao contrário ela se desenrola no quadro de normas acei-
tas por todos os gregos, precisamente porque essas regras se originam do conjunto de práticas, de valores, de
crenças comuns. Ainda aqui, o quadro só é verdadeiro até certo ponto. De início porque a guerra jamais ficou confi-
nada unicamente nas fronteiras do mundo grego. Desde então, dividida em dois campos antagônicos, a Grécia en-
gajou-se numa luta cujo risco, escala e forma não eram mais os mesmos. Foi todo um sistema de regras antigas
que se rompeu. 

VERNANT, Jean-Pierre. Mito e sociedade na Grécia Antiga. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992. p.38-39. (Adaptado).

Neste fragmento, o historiador Jean-Pierre Vernant avalia a transformação no ordenamento das ci-
dades-Estados, advinda com as guerras contra os persas. Diante do exposto, explique:
a) a ordem política das cidades-Estados, anterior à guerra contra os persas;  (2,5 pontos)

b) a mudança ocorrida na ordenação das cidades-Estados em virtude da guerra contra os persas.
(2,5 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe as imagens. 

ECKHOUT, Albert. “Mulher Tapuia”, 1641. Museu Nacional de Co-
penhague. Disponível em: <www.dezenovevinte.net/artigos>. Aces-
so em: abr. 2010.

AMOÊDO, Rodolpho. “O último Tamoio”, 1883.Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro. Disponível em:
<www.artenaescola.org.br/imediateca2/resultado.php?buscar=tapuia>.
Acesso em: abr. 2010.

As pinturas expressam olhares distintos sobre os nativos, da Colônia ao Império. Enquanto a primei-
ra pintura, datada de 1641, foi feita pelo holandês Albert Eckhout, integrante da comitiva de artistas e
cientistas trazidos para o Brasil por Maurício de Nassau, a segunda foi elaborada, em 1883, por Ro-
dolpho Amoêdo, pertencente à geração de pintores românticos. Considerando estas informações e a
análise dos elementos compositivos das pinturas, explique a mudança ocorrida na representação do
indígena.   (5,0 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia e compare os documentos.

O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Três razões fazem ver que a monarquia he-
reditária é o melhor governo. A primeira é que é o mais natural e se perpetua por si  próprio. A segunda razão é que
esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado  e dos poderes que o constituem: o príncipe, que
trabalha para o seu Estado, trabalha para seus filhos. A terceira razão retira-se da dignidade das casas reais.      
BOSSUET, Jacques-Bénigne. A política inspirada na Sagrada Escritura. In: FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de História. Lisboa: Plátano,
1977.  (Adaptado).  

Nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os outros. A liberdade é um presente do céu, e cada
indivíduo da mesma espécie tem o direito de gozar dela logo que goze da razão. Toda autoridade (que não a pater-
na) vem duma outra origem, que não é a da natureza. Examinando-a bem, sempre se fará remontar a uma dessas
duas fontes: ou a força e violência daquele que dela se apoderou; ou o consentimento daqueles que lhe são sub-
metidos, por um contrato celebrado ou suposto entre eles e a quem deferiram a autoridade.    

DIDEROT, Denis. Autoridade política. In: FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de História. Lisboa: Plátano, 1977. 

O primeiro documento data de 1708, ao passo que o segundo faz parte da Enciclopédia, cujos volu-
mes foram publicados entre 1751 e 1780. Ambos os escritos tratam do poder político e da relação
entre governantes e governados, expressando perspectivas distintas. Nesse sentido, identifique e
explique os princípios presentes em cada um dos documentos, que definiram a relação entre gover-
nantes e governados.                                                                                                              (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O combate ao latifúndio foi um dos temas que agitou as discussões políticas, no momento da orde-
nação constitucional instituída em 1934. O jornal Correio da Manhã, em sua edição de 21 de março
de 1934, ao discutir essa questão, trazia o comentário do interventor de Goiás, Pedro Ludovico Tei-
xeira: “O latifúndio em Goiás é oferecido a quem queira cultivá-lo e... ninguém aparece”. Tendo em
vista as informações e o comentário do interventor, explique:
a) as razões da permanência do latifúndio em Goiás, na década de 1930;   (2,5 pontos)

b) a estratégia de ocupação dessa região durante o Estado Novo (1937-1945).   (2,5 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise as imagens.

Disponível em: <www.guilhermefonseca.wordpress.com>. Acesso em: abr.
2010. 

ISTOÉ,  São Paulo, 24 mar. 2010, n. 2106, p. 40.

Os slogans, presentes nas duas imagens,  indicam diferenças substantivas envolvendo o debate acerca
da exploração do petróleo. Com base na análise das imagens e considerando os distintos contextos, expli-
que os projetos e os conflitos políticos relacionados à exploração do petróleo,
a) no período de 1940 a 1950;   (2,5 pontos)

b) na atualidade, levando em conta as discussões ocorridas entre os anos de 2009 e 2010.     (2,5 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe a imagem. 

ALÔ, AMIGOS, 1943. Disponível em:
 <edicaoextrablog.blogspot.com/2010_01_01 archive.html>. Acesso em: mar. 2010.

A imagem refere-se a uma cena de Alô, Amigos, filme lançado por Walt Disney, em 1943. Nessa cena,
Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald, ao som da música “Aquarela do Brasil”, uma
composição de Ary Barroso. Na cena, o encontro entre os dois personagens simboliza a aproximação en-
tre Brasil e Estados Unidos, nos anos de 1940. Diante do exposto, explique:
a) o principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e Estados Unidos;   (2,5 pontos)

b) com base na imagem como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira
no período.  (2,5 pontos)
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