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e redação
13.06.2015

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 e terá duração total de 4h30.

  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.

  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 o Caderno de Questões.

vestiBULar meio de ano 2015

nome do candidato

Prédio sala Carteira inscrição

assinatura do candidato
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  01 

Indique duas características da democracia antiga, a partir da experiência ateniense, que não se encontram na democracia 
contemporânea, e duas características da democracia contemporânea que não estavam presentes na democracia antiga.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  02 

No concernente à mão de obra, a economia colonial hispano-americana baseou-se em variadas formas de trabalho 
compulsório [...].

(Ronaldo Vainfas. Economia e sociedade na América Espanhola, 1984.)

Cite e caracterize duas formas de trabalho compulsório presentes na América Hispânica colonial.
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RASCUNHO

resoLUção e resPosta

Questão  03 

Examine a charge do cartunista Pestana.

(Renato Lemos (org.). Uma história do Brasil através da caricatura, 2001.)

Como a charge representa a abolição da escravidão? Justifique sua resposta com um elemento extraído da imagem. Iden-
tifique um resultado da abolição, ocorrida em 1888, e caracterize, exemplificando, a condição da população afro-brasileira 
cem anos depois.
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RASCUNHO

resoLUção e resPosta

Questão  04 

Preço do barril de petróleo, em dólares

(Celso Ming. “O petróleo derrete”. http://economia.estadao.com.br)

A partir do gráfico, que mostra a tendência do preço do barril de petróleo no mercado internacional, entre julho de 2014 e 
janeiro de 2015, indique o impacto dessa tendência na exploração do Pré-Sal brasileiro e nas economias da Venezuela 
e da Rússia.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  05 

Em meio à crise de abastecimento de água, o estado de São Paulo criou um conflito hídrico com o Rio de Janeiro 
acerca da captação e da utilização das águas do Rio Paraíba do Sul. O rio nasce em São Paulo, na Serra da Bocaina, 
e corta cidades paulistas, mineiras e fluminenses, até desaguar no Oceano Atlântico, em São João da Barra, no Rio de 
Janeiro. A principal fonte de água para a região metropolitana do Rio de Janeiro hoje é o Rio Paraíba do Sul e não há 
outro manancial capaz de reforçar o abastecimento. No entanto, para São Paulo, o rio é o que oferece solução no mais 
curto prazo.

(http://ultimosegundo.ig.com.br, 25.03.2014. Adaptado.)

Cite dois fatores técnicos que explicam a disputa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro em relação ao uso da 
água do Rio Paraíba do Sul e indique duas medidas que poderiam ser tomadas com o intuito de solucionar este problema 
em torno da gestão territorial dos recursos hídricos.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  06 

Cite duas características essenciais do latifúndio no Brasil e indique duas consequências (uma social e outra econômica) 
da sua perpetuação para a sociedade brasileira.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  07 

Em dezembro de 2014, os presidentes Raúl Castro e Barack Obama anunciaram a retomada das relações entre a 
República de Cuba e os Estados Unidos da América. Cite duas características do contexto geopolítico mundial no qual 
se deu o início do embargo estadunidense à Cuba. Explique, com dois argumentos, por que tal embargo se tornou 
obsoleto.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  08 

O circuito inferior da economia urbana é resultado da modernização seletiva e incompleta que caracteriza a urbaniza-
ção dos países subdesenvolvidos e coloca grande parte da população praticamente à margem do usufruto do processo 
de acumulação. Enquanto uns se preocupam em acumular capital para a renovação das atividades produtivas modernas, 
outros se preocupam apenas em garantir a sobrevivência da família, buscando formas alternativas de trabalho e renda. 
O circuito inferior da economia urbana ocupa bairros, ruas, becos, terminais rodoviários e metroviários, praças e porões, 
fundos de quintal, vans, motocicletas, permeando o tecido urbano. À margem dos circuitos oficiais, uma multiplicidade de 
atores econômicos de porte modesto preenche os interstícios dos grandes negócios, preservando o espaço urbano como 
um território de cultura, vida e liberdade – uma resposta à segregação social da metrópole capitalista.

(Mônica Arroyo. “A economia invisível dos pequenos”. www.diplomatique.org.br, 04.10.2008. Adaptado.)

O circuito inferior da economia urbana revela a existência de uma economia popular nas cidades, ajustada às condições 
econômicas e às restrições de consumo da população mais pobre.
Considerando a dinâmica do mercado de trabalho e o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, cite duas 
razões que explicam a expansão do chamado circuito inferior da economia urbana nas últimas décadas e cite dois exem-
plos de atividades econômicas que correspondam a esse circuito econômico.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  09 

Do ponto de vista do Iluminismo, a ilusão deixa de ser uma simples deficiência subjetiva, e passa a enraizar-se em 
contextos de dominação, de onde a ilusão deriva e se incumbe de estabilizar. O preconceito – a opinião falsa, não con-
trolável pela razão e pela experiência – revela seu substrato político. É no interesse do poder que a razão é capturada 
pelas perturbações emocionais, abstendo-se do esforço necessário para libertar-se das paixões perversas, e para rom-
per o véu das aparências, que impedem uma reflexão emancipatória. Deixando-se arrastar pelas interferências, a razão 
não pode pensar o sistema social em sua realidade. Prisioneira do dogmatismo, que nem pode ser submetido ao tribunal 
da experiência nem permite a instauração desse tribunal, a razão está entregue, sem defesa, às imposturas da religião 
e de todos os outros dogmas legitimadores.

(Sérgio Paulo Rouanet. A razão cativa, 1990. Adaptado.)

Considerando o texto e o título sugestivo do livro de Rouanet, explique as implicações políticas do cativeiro da razão e 
defina o que significa a reflexão emancipatória referida pelo autor.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  10 

A ciência é uma atividade na sua essência antidogmática. Pelo menos deveria sê-lo. A ciência, em particular a física, 
parte de uma visão do mundo que é, de acordo com a terminologia utilizada por Arquimedes, um pedido que se faz. É assim 
porque pedimos para que se admita, à escala a que pretendemos descrever os fenômenos, que o mundo assuma uma 
determinada forma. Os outros pedidos e postulados têm de se inserir, tão pacificamente quanto possível, nesse pedido 
fundacional. Mas nunca perderão o estatuto de pedidos. Transformá-los em dogmas é perturbar a ciência com atitudes que 
lhe deveriam ser totalmente estranhas.

(Rui Moreira. “Uma nova visão da natureza”. Le Monde Diplomatique, março de 2015. Adaptado.)

Baseando-se no texto, explique qual deve ser a relação entre ciência e verdades absolutas. Explique também a diferença 
entre uma visão de mundo baseada em “pedidos” e uma visão de mundo dogmática.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  11 

O regime democrático cumpre um papel conhecido e alardeado, que é a menina dos olhos de quem o defende: ele acei-
ta um teor de conflito na sociedade. Admite como normal que haja tensões entre pessoas ou grupos. Pela primeira vez na 
história do mundo, desobriga os homens de viver num todo harmônico, equilibrado. Porque a harmonia é uma empulhação. 
No Ocidente, a comparação do Estado a um corpo harmônico e saudável autorizou considerar o divergente um membro 
gangrenado ou doente, que deve ser amputado. Quem não obedece ao amor do príncipe não é apenas um divergente, 
uma pessoa livre para pensar de outra forma: é um traidor, um ingrato, um infame.

(Renato Janine Ribeiro. “A democracia acalma conflitos”. Revista Filosofia, setembro de 2014. Adaptado.)

Baseando-se no texto, nomeie e explique o que seria um regime político oposto à democracia. Explique também por que a 
democracia, de acordo com o texto, é o regime político mais adequado para expressão das diferenças de natureza étnica, 
religiosa, sexual e política.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  12 

Seja como termo, seja como conceito, a filosofia é considerada pela quase totalidade dos estudiosos como criação pró-
pria do gênio dos gregos. Sendo assim, a superioridade dos gregos em relação aos outros povos nesse ponto específico é 
de caráter não puramente quantitativo, mas qualitativo, porque o que eles criaram, instituindo a filosofia, constitui novidade 
que, em certo sentido, é absoluta. Com efeito, não é em qualquer cultura que a ciência é possível. Há ideias que tornam 
estruturalmente impossível o nascimento e o desenvolvimento de determinadas concepções – e, até mesmo, ideias que 
interditam toda a ciência em seu conjunto, pelo menos a ciência como hoje a conhecemos. Pois bem, em função de suas 
categorias racionais, foi a filosofia que possibilitou o nascimento da ciência, e, em certo sentido, a gerou. E reconhecer isso 
significa também reconhecer aos gregos o mérito de terem dado uma contribuição verdadeiramente excepcional à história 
da civilização.

(Giovanni Reale e Dario Antiseri. História da filosofia, vol. 1, 1990. Adaptado.)

Baseando-se no texto, explique por que a definição apresentada de “filosofia” pode ser considerada eurocêntrica. Explique 
também que tipo de ideias apresentaria a característica de impedir o desenvolvimento do conhecimento científico.
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RASCUNHO

Os rascunhos não serão considerados na correção.

NÃO ASSINE ESTA FOLHA




