VESTIBULAR meio de ano 2018

002. Prova de
Conhecimentos Específicos e Redação
09.06.2018

 Confira seus dados impressos neste caderno.
 Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
 Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura,
sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
 Esta prova contém 12 questões discursivas.
 A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão
consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas 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.

Ciências HUMANAS
(Questões 01 – 12)
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QUESTÃO   01
[...] os romanos foram bem-sucedidos em unificar as regiões por eles conquistadas. Isso não significou, no entanto,
que essa imensa área tenha deixado de possuir costumes e organizações bem diferentes. [...] Especialmente no que diz
respeito à língua, o Império permaneceu dividido, e isso acabou influindo nas diferentes culturas. Na prática, podem-se
observar duas grandes áreas culturais, a ocidental e a oriental. O lado ocidental adotou como língua o latim; no oriental, o
grego foi a língua mais difundida. [...]
Mais importante do que a língua era a diversidade religiosa. A maioria dos povos da Antiguidade era politeísta, o que
significa que admitiam a existência de vários deuses. Isso tornava mais fácil conviver com crenças diferentes, o que foi
celebrado com a construção do Panteão: um enorme edifício construído em Roma para ser templo de todos os deuses.
(Carlos Augusto Ribeiro Machado. Roma e seu império, 2004.)

a) Cite dois fatores que justifiquem a afirmação do texto de que “os romanos foram bem-sucedidos em unificar as regiões
por eles conquistadas”.

b) É possível afirmar que a tolerância à diversidade religiosa no Império Romano era limitada? Explique e exemplifique.
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QUESTÃO   02
[...] as causas da guerra contra o Paraguai estão na própria dinâmica da construção dos Estados nacionais na região
do Rio da Prata.
(Francisco Doratioto. A Guerra do Paraguai, 1991.)

a) Quais países lutaram contra o Paraguai no conflito que transcorreu entre 1864 e 1870?
b) Justifique a afirmação de que “as causas da guerra contra o Paraguai estão na própria dinâmica da construção dos
Estados nacionais na região do Rio da Prata”.
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QUESTÃO   03

(Roberto Salas. “Primeiro dia”, 1961.
In: Cien imágenes de la Revolución Cubana, 1996.)

A foto, de janeiro de 1961, destaca o rompimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba.

a) Caracterize a forma de relacionamento entre as grandes potências mundiais nesse período e o contexto internacional
em que tal rompimento se deu.

b) Caracterize o contexto interno de Cuba no momento em que o rompimento ocorreu e cite um desdobramento desse
rompimento.
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QUESTÃO   04
[...] a década de 1970 começou repressiva, sanguinária e careta. [...] Os poucos heróis que tentavam fazer a guerrilha
foram se isolando, sem respaldo, nem dos camponeses, nem do proletariado. O país estava triste e ufanista ao mesmo
tempo. [...]
Quando, em 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi torturado até a morte e os militares tentaram fazer valer a versão de
um suicídio, a oposição começou a pegar fogo outra vez.
(Maria Rita Kehl. “As duas décadas dos anos 70”. In: Anos 70: trajetórias, 2005.)

a) Explique a afirmação “O país estava triste e ufanista ao mesmo tempo”.
b) Caracterize e exemplifique a transformação que o texto sugere ocorrer no cenário interno brasileiro após 1975.
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QUESTÃO   05
Considere a imagem e o excerto.

(Renato Cruz. http://link.estadao.com.br, 04.09.2011. Adaptado.)

Após décadas de perplexidade e frustração, o mundo ainda está tentando descobrir o segredo do sucesso dessa
região. Países de todo o mundo estão fazendo o melhor que podem para copiar sua magia. Na China, por exemplo, empresas de vários ramos da indústria aumentaram seus investimentos em setores considerados cruciais para o sucesso
observado em aproximadamente 64% ao ano, durante os últimos cinco anos.
(Barry Jaruzelski. www2.uol.com.br. Adaptado.)

a) O excerto e a imagem dialogam ao retratarem uma importante região. Identifique que região é essa e cite uma de suas
características.

b) Cite dois setores considerados cruciais, nos quais se deveria investir, para tentar copiar a “magia” dessa região.
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QUESTÃO   06
O governo anuncia planos antidesmatamento para a Amazônia, mas a derrubada de árvores só aumenta. Uma explicação é a falta de foco no que mais influencia o problema: a grilagem de terras, que se confirmou fator primordial do desmatamento, abrindo novas fronteiras antes mesmo da chegada de atividades econômicas. Para combater esse problema,
uma ação concreta e ao alcance do governo seria reverter os estímulos à grilagem gerados pela perspectiva de valorização
da terra que atrai fluxos invasores.
(Roberto Smeraldi. http://panoramaecologia.blogspot.com.br, 27.08.2007. Adaptado.)

a) O que é grilagem de terras? Explique a origem dessa expressão no contexto da propriedade de terras.
b) Apresente duas ações que valorizam as terras na Amazônia e atraem os fluxos invasores.
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QUESTÃO   07
Analise a imagem.

(Frank Press et al. Para entender a Terra, 2006. Adaptado.)

a) Identifique os processos descritos em 1 e 2.
b) Identifique o tipo de rocha formado pelos processos ilustrados na imagem. Cite um exemplo desse tipo de rocha.
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QUESTÃO   08
Leia o trecho da entrevista a seguir:
Agora, os Estados Unidos integram, ao lado de Síria e Nicarágua, o grupo de países que não aderem ao Acordo. Qual
o impacto?
Com relação às emissões, Síria e Nicarágua não têm muita importância, são países pequenos. Os EUA estavam à frente do processo de regulamentação do Acordo e agora estão como os últimos da fila, no grupo dos que negam uma pauta
considerada por quase todos os líderes do planeta. É um retrocesso.
(Ana Luiza Basílio. www.cartaeducacao.com.br, 02.06.2017. Adaptado.)

a) Identifique o Acordo abordado pelo excerto e seu principal objetivo.
b) Cite dois exemplos de como os países podem alcançar as metas propostas por esse Acordo.

O
H
N

U
C
S

RA

RESolução e resposta

vnsp1801 | 002-CE-CiênciasHumanas

10

QUESTÃO   09
Texto 1
Com o desenvolvimento industrial, o proletariado não apenas se multiplica; comprime-se em massas cada vez
maiores, sua força cresce e ele adquire maior consciência dela. Os choques individuais entre o operário singular e o
burguês singular tomam cada vez mais o caráter de confrontos entre duas classes. Os operários começam a formar
associações contra os burgueses. Aqui e ali a luta irrompe em motim.
(Karl Marx e Friedrich Engels. Manifesto Comunista, 2005. Adaptado.)

Texto 2
A identificação das classes oprimidas com a classe que as domina e explora é parte de um todo maior. Isso porque
as classes oprimidas podem estar emocionalmente ligadas a seus senhores; apesar de sua hostilidade para com eles,
podem ver neles os seus ideais. A menos que tais relações existam, é impossível compreender como uma série de civilizações sobreviveu por tão longo tempo, apesar da justificável hostilidade de grandes massas humanas.
(Sigmund Freud. O futuro de uma ilusão, 1974. Adaptado.)

a) Cite as duas áreas do pensamento originadas a partir das obras dos autores dos textos. Indique um fato histórico de
natureza revolucionária marcadamente influenciado pelo texto 1.

b) Quais foram os critérios utilizados por Marx e Engels para analisar a relação entre as classes sociais? Segundo Freud,
qual é o fator que impede a realização de uma revolução proletária?
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QUESTÃO   10
Texto 1
As mercadorias da indústria cultural se orientam segundo o princípio de sua comercialização e não segundo seu próprio
conteúdo. Toda a prática da indústria cultural transfere, sem mais, a motivação do lucro às criações espirituais. A partir
do momento em que essas mercadorias asseguram a vida de seus produtores no mercado, elas já estão contaminadas
por essa motivação. A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e
decidir conscientemente. Mas estes constituem, contudo, a condição prévia de uma sociedade democrática, que não se
poderia salvaguardar e desabrochar senão através de homens não tutelados.
(Theodor W. Adorno. A indústria cultural, 1986. Adaptado.)

Texto 2
A fabricação de livros tornou-se um fato industrial, submetido a todas as regras da produção e do consumo; daí, uma
série de fenômenos negativos, como o consumo provocado artificialmente. Mas a indústria editorial distingue-se das
demais porque nela se acham inseridos homens de cultura, para os quais a finalidade primeira não é a produção de
um livro para vender, mas sim a produção de valores culturais. Isso significa que, ao lado de “produtores de objetos de
consumo cultural”, agem “produtores de cultura”, que aceitam a indústria cultural para fins que a ultrapassam.
(Umberto Eco. Apocalípticos e integrados, 1990. Adaptado.)

a) Em qual dos dois textos é apontado o caráter antidemocrático da indústria cultural? Explique o significado da expressão
“homens não tutelados”.

b) Por que a expansão artificial do consumo pode ser considerada “fenômeno negativo”? Explique a relação entre indústria
cultural e sociedade segundo o texto 2.
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QUESTÃO   11
Para Descartes, o corpo é uma máquina que pode ser completamente entendida em termos da organização e do
funcionamento de suas peças. Uma pessoa saudável seria como um relógio bem construído e em perfeitas condições
mecânicas; uma pessoa doente seria como um relógio cujas peças não estão funcionando apropriadamente. Mas em uma
concepção holística de doença, a enfermidade física é apenas uma das numerosas manifestações de desequilíbrio do
organismo. Além disso, a primeira diferença óbvia entre máquinas e organismos é o fato de que as máquinas são construídas, ao passo que os organismos crescem. Essa diferença fundamental significa que a compreensão de organismos
deve ser orientada para os processos da estrutura orgânica. A questão, portanto, será: pode haver uma ciência que não
se baseie exclusivamente na medição, uma compreensão da realidade que inclua qualidade e experiência, e que possa
ainda ser chamada científica? A ciência, em minha opinião, não precisa ficar restrita a medições e análises quantitativas.
(Fritjof Capra. O ponto de mutação, 1997. Adaptado.)

a) Qual é o significado de saúde sob um ponto de vista mecanicista? Explique como o desequilíbrio orgânico é entendido
sob um enfoque mecanicista.

b) Explique o significado de doença sob um ponto de vista holístico. Qual é a relação entre mecanicismo e análise
quantitativa?
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QUESTÃO   12
Com o desenvolvimento do capitalismo, os homens tornaram-se iguais; as diferenças de casta e religião, que outrora
haviam sido fronteiras naturais a impedir a unificação da raça humana, desapareceram, e os homens aprenderam a identificar-se uns aos outros como seres humanos. O mundo ficou cada vez mais emancipado de elementos mistificadores. Politicamente, também cresceu a liberdade. As grandes revoluções da Inglaterra e da França e a luta pela independência norte-americana são marcos quilométricos ao longo dessa evolução, cujo ápice foi o moderno Estado democrático, baseado no
princípio da igualdade de todos os homens e no direito igual de todos a participar do governo, através de representantes
de sua própria escolha. Por outro lado, o homem moderno se encontra em uma situação em que muito do que ele pensa
e diz são as coisas que todos os demais pensam e dizem; ele não adquiriu a capacidade de pensar originalmente, isto é,
por si mesmo, a única capacidade que pode dar conteúdo à alegação de que ninguém pode interferir na manifestação de
suas ideias. No capitalismo, a atividade econômica, o sucesso, as vantagens materiais passam a ser fins em si mesmos.
O destino do homem torna-se contribuir para o crescimento do sistema econômico, ajuntar capital, não tendo em vista sua
própria felicidade ou salvação, mas como um fim por si mesmo.
(Erich Fromm. O medo à liberdade, 1968. Adaptado.)

a) Explique qual foi o resultado do desenvolvimento da sociedade moderna na relação dos homens com a religião.
No período moderno, quais foram as transformações ocorridas no campo da política?

b) Explique a contradição apontada no progresso da liberdade humana ao longo do desenvolvimento do capitalismo.
Qual é o significado filosófico de as vantagens materiais serem fins em si mesmas?
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Os rascunhos não serão considerados na correção.
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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