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INTRODUÇÃO 
A prova de humanidades e artes do Vestibular Unicamp 2011 objetivou mobilizar os conteúdos geralmente 
acessíveis aos alunos de ensino médio promovendo uma seleção que privilegie o desenvolvimento das 
habilidades e competências próprias às disciplinas da área. Esse objetivo se realiza na medida em que as 
questões propostas levem o aluno a um uso crítico, não automatizado, desses conteúdos. 
Nesse sentido, a prova propõe uma série de exercícios diferenciados, que envolvem basicamente a leitura e 
interpretação de enunciados, apresentados em forma de textos, imagens, gráficos, tabelas e mapas; o 
estabelecimento de relações entre dados particulares, em suas dimensões espaciais e temporais; e mobilizar a 
capacidade do aluno de situar o seu próprio conhecimento perante o mundo em que vive.  
No conjunto dos exercícios propostos, o mais importante é que o aluno perceba como os conteúdos adquiridos 
nas disciplinas da área servem ao entendimento da interação entre os diferentes sujeitos sociais, na maneira 
como organizam as relações entre si, com a natureza e com o próprio passado. 
 
 

Questão 1 
É interessante notar que o Brasil “padece” de quase todas as “patologias” institucionais identificadas como 
fatores responsáveis pela elevação do custo de governar: tem um sistema presidencialista; é uma federação; 
possui regras eleitorais que combinam um sistema de lista aberta com representação proporcional; tem um 
sistema multipartidário com partidos políticos considerados débeis na arena eleitoral; e tem sido governado por 
uma ampla coalizão no Congresso. (Adaptado de Carlos Pereira e Bernardo Mueller, “Comportamento estratégico em 
presidencialismo de coalizão: as relações entre o Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento brasileiro”. Dados – Revista de Ciências 
Sociais. Rio de Janeiro, 2002, v. 45, n. 2, p. 2.) 
 
a) O Congresso Nacional no Brasil é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, exercendo as 

funções de legislar e fiscalizar. Qual a diferença básica, no sistema bicameral, entre o Senado Federal e a 
Câmara de Deputados? 

 
b) Qual a diferença entre Estado e governo? 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O sistema bicameral adotado pelo Brasil prevê a manifestação das duas Casas na elaboração das normas 
jurídicas. As duas podem elaborar leis, com preponderância da casa iniciadora: se uma matéria tem início na 
Câmara dos Deputados, o Senado fará a sua revisão, e vice-versa, à exceção de matérias privativas de cada 
órgão. Cabe às duas Casas fiscalizar o poder Executivo. A Câmara dos Deputados é representante do povo 
brasileiro, sendo que a representação é feita por proporção da população (os Estados menos populosos têm no 
mínimo oito deputados e os Estados mais populosos têm no máximo 70 deputados). A Câmara dos Deputados é 
a Casa em que tem início o trâmite da maioria das proposições legislativas (projetos de leis) e é ela que fiscaliza o 
emprego dos recursos arrecadados pelos Poderes da União. O Senado representa os Estados (UFs) brasileiros, 
sendo que cada unidade da federação elege três senadores, em um total de 81 senadores no país. O Senado 
Federal tem algumas atribuições específicas, em especial na área de controle e do endividamento dos entes 
federados e de concessão de créditos da União. Tem também a prerrogativa de julgar altas autoridades da 
República (presidente, magistrados, etc.). Na prática, tem uma função revisora, com poder de veto das matérias 
apreciadas pela Câmara, efetivando o aprimoramento das leis. Além disso, controla o poder Executivo, tendo 
iniciativa de lei em matéria financeira, com predomínio de deliberações de interesse nacional ao invés de regional 
ou estadual. 
 
b) (2 pontos) 
O Estado é uma estrutura político-organizacional formada por um poder político soberano, um povo, um 
território e um governo. O governo é o núcleo decisório do Estado, encarregado da gestão pública. Enquanto o 
Estado é permanente, o governo é transitório nas democracias.  
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Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 

 
 
Comentários 
A questão abordou a estrutura de representação da população e dos Estados em uma república federativa. Os 
candidatos foram relativamente bem nesta questão: quase a metade dos candidatos obteve notas 3 e 4. Uma 
parte significativa dos candidatos abordou a diferença entre Senado e Câmara no que se refere à elaboração das 
leis e sua tramitação, e mais raramente a questão dos deputados representarem a população e os senadores os 
diferentes Estados da União. O item b também não representou grandes dificuldades para os candidatos. 
 
 

Questão 2 
Observe abaixo a figura de duas vertentes, uma em condições naturais (A) e outra urbanizada (B), e responda às 
questões.         
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a) Como a água de precipitação pode chegar aos rios? 
 
b) A vertente B é densamente urbanizada. Que alterações na dinâmica da água serão observadas nessa 

vertente e no rio? 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A água pode chegar ao rio pelo escoamento superficial (enxurrada) ou pode se infiltrar no solo e chegar ao 
lençol freático. 
 
b) (2 pontos) 
A água se movimentará de forma mais acelerada pela superfície, reduzindo a infiltração e aumentando a 
velocidade e quantidade de água que chega ao canal. Haverá redução na quantidade de água disponível no 
lençol freático, aumento do volume de água no canal durante as chuvas e redução significativa no período de 
seca. 
 
 

Exemplo Acima da Média 

 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
Essa questão procurava verificar o conhecimento do candidato sobre a dinâmica da água na superfície da Terra e 
seu comportamento em subsuperfície, utilizando-se de dois perfis em que o aluno poderia retirar informações 
para elaborar sua resposta. Pelas respostas dos candidatos percebe-se certo desconhecimento sobre a dinâmica 
da água em subsuperfície, nem sempre sendo eles capazes de associar o lençol freático com a infiltração de 
água e muitos não sendo capazes de indicar as alterações na dinâmica do rio, quando as vertentes são 
diferentemente ocupadas, sendo comum o destaque para a poluição dos rios e não para as enchentes e 
vazantes acentuadas pela impermeabilização. As notas predominantes foram 2 e 3. 
 
 

Questão 3 
 
A figura ao lado, a despeito de apresentar a 
delimitação territorial atual do Brasil, representa a 
formação espacial colonial-escravista brasileira na 
passagem do século XVIII para o século XIX, momento 
fundamental para a compreensão da formação 
territorial do Brasil. A figura delimita as diversas 
atividades econômico-demográficas, do que resulta 
um dado arranjo espacial. 

      
                           

a) Relacione as áreas de pecuária, no final do século 
XVIII, aos biomas existentes no Brasil.  

 
 
b) A expansão da atividade pecuária pelo território 

esteve vinculada também ao tropeirismo. Descreva 
o papel da atividade pecuária e do tropeirismo na 
constituição do território brasileiro. 

 
 
 
 
 
 

 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Considerando, na figura, as manchas de pecuária mais significativas, observa-se que esta atividade expandiu-se 
no território pelo sul e noroeste da calha do rio São Francisco; para o norte do território, a partir do pampa 
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gaúcho, através da calha da depressão periférica, encontrando-se duas frentes na região central do país. Desta 
forma, a pecuária ocupou os biomas da caatinga (sertão nordestino), o cerrado e o pantanal (região central) e 
os campos sulinos (pampa gaúcho), além de outras manchas menos significativas. A presença da pecuária na 
caatinga foi um desdobramento de sua introdução nas proximidades do engenho açucareiro, mais ao litoral, 
cuja produção empurrou o gado para o sertão, área mais seca, com solos pedregosos, ruins para a agricultura, 
desenvolvida nos vales mais úmidos. Nos campos do sul (pampas), com terras abundantes, boas pastagens com 
vegetação de gramíneas, a atividade foi estimulada pelos jesuítas espanhóis e depois dinamizada pelos criadores 
luso-brasileiros para abastecer as áreas de mineração. Na região central do Brasil, os biomas do pantanal e do 
cerrado foram ocupados pela pecuária, principalmente com a crise da mineração: o solo inadequado para a 
agricultura no cerrado e as boas pastagens no pantanal, com campos abertos, fizeram da pecuária uma 
atividade alternativa.  

 
b) (2 pontos) 
Os tropeiros foram traçando grandes rotas pelo território, rompendo os limites territoriais preliminarmente 
impostos pelo Tratado de Tordesilhas na divisão de terras entre Portugal e Espanha na América do Sul. Constitui-
se, assim, uma rede de caminhos por meio das rotas de gado, que unificou as manchas econômico-
demográficas. De vários pontos, em especial do sul do país e do sertão nordestino, partiam rotas rumo aos 
centros urbanos litorâneos e às regiões das minas, no Planalto Central Mineiro, tecendo conexões. Ao longo das 
rotas surgiram alguns povoados, vilas e cidades, fixando a população.  
 
 

Exemplo Acima da Média 
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Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
A questão objetivou avaliar a capacidade do candidato em identificar a dinâmica histórica de ocupação do 
território brasileiro através da criação de gado e do tropeirismo, e suas relações com o espaço físico do território 
brasileiro.  O candidato deveria ser capaz de identificar esta dinâmica e suas consequências no território 
brasileiro. Os candidatos encontraram certa dificuldade na resolução dessa questão, apresentou mais de 10% de 
notas zero e menos de 5% de notas quatro. 
 
 

Questão 4 
Rocha é um agregado natural composto por um ou vários minerais e, em alguns casos, resulta da acumulação 
de materiais orgânicos. As rochas são classificadas como ígneas, metamórficas ou sedimentares.  
 
a) Quais são os processos de formação das rochas metamórficas? 
 
b) A Região Sul do Brasil destaca-se na produção de carvão mineral, que é extraído de rochas sedimentares do 

período Carbonífero. Que condições ambientais permitiram a acumulação desse material orgânico e que 
processos levaram à posterior formação do carvão mineral? 

 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
As rochas metamórficas podem ser formadas a partir de qualquer tipo de rocha, e resultam da ação dos 
denominados processos diagenéticos, fundamentalmente, elevadas pressões e temperaturas que ocorrem em 
grandes profundidades na crosta terrestre. 

 
b) (2 pontos) 
É necessária a acumulação dos restos orgânicos (florestas) em áreas rebaixadas, que permitem a lenta 
acumulação dos sedimentos, e presença de água, que retarda a decomposição da matéria orgânica. Os pântanos 
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são os locais típicos de formação do carvão. Após a acumulação, o material orgânico precisa ser soterrado por 
sedimentos e passar por processos diagenéticos (temperatura e pressão). 
 
 

Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
Foi a questão em que os candidatos encontraram maior dificuldade no que se refere às temáticas associadas à 
Geografia, constatando-se cerca de 40% de notas zero. Percebe-se que esse tema não está sendo trabalhado de 
forma adequada no ensino médio. As dificuldades se referem tanto aos processos básicos de formação de 
rochas em profundidade na crosta quanto aos ambientes de formação superficiais vinculados à formação de 
carvão. 
 
 

Questão 5 
Líder hegemônico da ordem mundial no século XX, os EUA, desde 1945, tornaram-se o principal pilar do sistema 
financeiro e bancário mundial e, desde 1971, com o fim do padrão dólar-ouro, instituído no Acordo de Bretton 
Woods (1944), ficou aberto o caminho para uma crescente circulação de dólares americanos no mundo. A 
emergência de novos polos de produção industrial no mundo e a perda de competitividade da produção 
americana implicaram um crescimento da dívida pública e privada norte-americana. O motor principal da crise 
sistêmica atual que afeta o conjunto do planeta encontra-se nos EUA. (Adaptado de GEAB - Global Europe Antecipation 
Bulletin, A crise actual explicada em mil palavras, nº. 17. Disponível em www.resistir.info/crise/geab_15set07.html. Acesso em 27/10/2010.) 
 
a) Constata-se que há vários anos a economia norte-americana vem perdendo dinamismo. Quais os principais 

fatores dessa perda de dinamismo? 
 
b) Qual o principal fator desencadeante da atual crise sistêmica que se aprofundou em 2008? Qual foi o efeito 

imediato da crise, no aspecto financeiro? 
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Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Os EUA vêm apresentando certa perda de competitividade frente a outros centros econômicos (União Europeia e 
China, por exemplo): seu sistema educacional vivencia uma crise, que afeta a formação de recursos humanos; 
algumas infraestruturas produtivas estão deterioradas; sua economia apresenta dependência energética (o que 
provoca aumento de custos produtivos) e tem havido crescente endividamento da população e do governo (o 
que resulta em baixa poupança para investimentos); seus gastos militares são recorrentemente preponderantes 
em relação a tecnologias de uso comercial e a gastos sociais; e sua mão de obra é cara e relativamente menos 
competitiva.  
 
b) (2 pontos) 
O chamado estouro da bolha imobiliária (forte processo especulativo ou crise imobiliária) ocorrido no mercado 
norte-americano contagiou toda a economia mundial. Com a constatação de que as dívidas imobiliárias e 
demais eram impagáveis, houve uma repercussão econômica mundial, com a desvalorização de todos os ativos 
em dólares (as divisas, como títulos do tesouro, ações de empresas, patrimônios imobiliários, etc.), bem como a 
falência de empresas e bancos, gerando aumento de desemprego. Em muitos países houve a tentativa de 
contenção da crise por meio de aumento de gastos públicos para intensificar investimentos e demanda.  
 
 

Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 
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Comentários 
Essa questão abordou a dinâmica da economia recente nos Estados Unidos e sua relação com a economia 
global. Os candidatos não encontraram grande dificuldade na questão, revelando bom domínio desse conteúdo 
- houve poucas notas zero ou um (cerca de 10%) e concentração de notas dois e três. Os candidatos 
encontraram maior dificuldade no item b, mas no geral percebe-se que o tema está sendo bem trabalhado no 
ensino médio. 
 
 

Questão 6 
Os climogramas abaixo representam dois tipos climáticos que ocorrem em território brasileiro. Observe-os e 
responda: 

 
 
a) A que tipos climáticos se referem as figuras 1 e 2, respectivamente? 
 
b) Qual a vegetação característica das respectivas regiões? 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O climograma 1 refere-se ao clima subtropical  e o 2, ao clima semiárido.   
 
b) (2 pontos) 
No clima subtropical (climograma 1), a vegetação característica é a mata de araucária e os campos; no semiárido 
(climograma 2), a caatinga. 
 
 

Exemplo Acima da Média 
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Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
Questão simples, em cuja resolução o candidato não despendeu muito tempo. Não foi a questão mais difícil, 
mas cerca de 20% dos candidatos tiraram nota zero. Os candidatos obtiveram melhor desempenho na 
abordagem da interpretação do climograma que indica um clima semiárido, e na identificação de sua vegetação 
típica. Houve maior dificuldade na identificação do climograma que corresponde ao clima subtropical. Muitos 
candidatos o associaram ao clima tropical, apesar de a temperatura média do mês mais frio estar próxima dos 
5ºC. 
 
 

Questão 7 
Desde o fim dos governos militares, a América do Sul tem tido um dos mais baixos gastos militares no mundo. 
Mas o fim das crises econômicas que assolaram o subcontinente entre os anos 1997 e 2000 propiciou condições 
financeiras para a reemergência de projetos das Forças Armadas e o crescimento dos orçamentos militares para a 
segurança e defesa em diversos países da região. (Adaptado de Rafael Duarte Villa, “Corrida armamentista ou modernização de 
armamentos na América do Sul: estudo comparativo dos gastos militares”. Estudos e Cenários, dez. 2008, p. 48-49. Disponível em 
http://observatorio.iuperj.br e http://necon.iuperj.br. Acesso em 25/10/2010.) 
 
a) De quais assuntos se ocupa a agenda de segurança e defesa dos governos nacionais? 
 
b) Quais as principais motivações para a modernização das Forças Armadas por parte dos países sul-

americanos? 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
As principais preocupações de segurança e defesa são aquelas relativas às ameaças à ordem estabelecida, que 
causam insegurança e aos medos que afetam a estabilidade e a integridade dos indivíduos e dos países 
(Estados). Alguns assuntos da agenda: narcotráfico, terrorismo e insurgências, migrações descontroladas, crime 
organizado, marginalidade social (violência), degradação ambiental e proteção de recursos naturais, conflitos 
regionais, disputas fronteiriças, perda de território, modernização e treinamento das tropas.  
 
b) (2 pontos) 
Corrigir a obsolescência do parque militar após anos de falta de investimentos; instrumentalizar-se para 
participar de missões de paz em outros países; preparar-se para responder a ameaças diversas (narcotráfico, 
guerrilhas, invasão militar, etc.); instrumentalizar-se frente a um possível conflito internacional; aumentar a 
influência do país em organismos internacionais e reivindicar assento no Conselho de Segurança da ONU.  
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Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
A questão abordou a emergência recente do tema de defesa na América Latina. Esta foi outra questão em que 
os candidatos apresentaram relativo domínio, constatando-se uma nota média elevada, apesar de notas quatro 
terem sido muito poucas. Predominou a nota dois. No item a, foram aceitas tanto as respostas que discutiram o 
tema de forma mais geral quanto aquelas que abordaram particularmente a questão da América Latina, mesmo 
sem especificar uma região. 
 
 

Questão 8 
As discussões sobre a instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte iniciaram-se no começo da década de 
1970, definindo os primeiros diagnósticos sobre o inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica na qual a usina 
será instalada. Em fevereiro de 2010, foi concedida a licença ambiental para a construção da usina, considerada 
a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira.  
 
a) Em qual bacia hidrográfica será construída a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, e em qual unidade federativa 

será localizada? 
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b) Aponte um impacto ambiental e um impacto sócio-econômico decorrentes da instalação e do 
funcionamento de uma usina hidrelétrica de grande porte no bioma em que será instalada a usina de Belo 
Monte. 

 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A usina será construída na bacia hidrográfica do rio Xingu (Amazônica), no Estado do Pará. 
 
b) (2 pontos) 
Impactos ambientais: alteração da dinâmica fluvial; inundação de grandes áreas; extinção de espécies da fauna e 
da flora; desaparecimento de áreas cultiváveis. Impactos sócio-econômicos: desapropriação e deslocamento de 
pessoas para outras áreas; mudança na organização espacial; deslocamento da população indígena. 
 
 

Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
Os candidatos não encontraram maiores dificuldades para responder à questão, que apresentou notas bastante 
elevadas. As maiores dificuldades foram relativas à localização desta usina, tendo sido aceita como resposta 
correta a indicação tanto da bacia do Xingu quanto da bacia do Amazonas. Como respostas foram apontadas as 
mais diferentes bacias e Estados. Desta forma, o item a foi o responsável pela grande quantidade de notas dois e 
três (quase 50%) atestadas, indicando um problema recorrente nos vestibulares a localização de fatos 
geográficos. No item b não foram percebidas grandes dificuldades por parte dos candidatos. 
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Questão 9 
Observe os dados na tabela abaixo. 
 

Distribuição demográfica por tamanho de municípios – Estado de São Paulo (1970 e 2000) 
Ano de 1970 Ano de 2000 

Nº de 
municípios População 

Nº de 
municípios População 

Classe de 
tamanho dos 
municípios 

(mil habitantes) Total         % Total           % Total        % Total                % 

Até 20 429 75,1 3.452.155 19,4 411 63,7 3.023.821 8,2 
Entre 20 e 50 96 16,8 2.884.036 16,2 118 18,3 3.659.903 9,9 
Entre 50 e 100 24 4,2 1.603.459 9,0 54 8,4 3.826.839 10,3 
Entre 100 e 250 17 3,0 2.483.320 14,0 40 6,2 6.233.211 16,8 
Entre 250 e 500 4 0,7 1.423.393 8,0 14 2,2 4.762.928 12,9 
Entre 500 e 2 
mil 

0 0,0 0 0,0 7 1,1 5.091.450 13,7 

Mais de 2 mil 1 0,2 5.924.612 33,3 1 0,2 10.434.252 28,2 
Total do estado 571 100 17.770.975 100 645 100 37.032.403 100 

 
(Adaptado de C. A. Brandão e F. C. de Macedo, Demografia e urbanização. Em: W. Cano; C. A. Brandão; C. S. Maciel e F. C. Macedo, 
Economia Paulista: Dinâmica socioeconômica entre 1980 e 2005. Campinas: Alínea, 2007, p.23.) 
 
 
 
a) Na tabela consta um município com mais de 2 milhões de habitantes (São Paulo). Analise sucintamente a 

sua evolução demográfica, comparando o ano de 1970 com 2000.  
 
b) Na tabela, levando em conta as classes de tamanho, observa-se significativo crescimento do número de 

municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes (duas classes de tamanho) entre 1970 e 2000. Quais os 
principais fatores causadores do crescimento expressivo do número dessas cidades? 

 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Tem havido perda de população relativa, mas em números absolutos a população vem crescendo, registrando-se 
um ritmo menor de crescimento no município de São Paulo. 
 
b) (2 pontos) 
Entre os principais fatores, assinalem-se: a interiorização do desenvolvimento no Estado a partir dos anos 1970; 
movimentos migratórios no Estado; procura por centros urbanos considerados de boa qualidade de vida e 
menos violentos; fortalecimento das funções terciárias das cidades médias; enriquecimento de áreas de 
agronegócio, que atraem novos imigrantes; melhoria da acessibilidade, com ampliação e modernização de eixos 
viários. 
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Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
O item a desta questão exigia a capacidade de leitura da tabela. Atestamos bons resultados neste item, apesar 
de ainda ser recorrente o fato de alguns candidatos terem grande dificuldade nessa tarefa. Seria fundamental o 
trabalho com essa habilidade no ensino básico e médio. No item b, os candidatos também não tiveram muita 
dificuldade em identificar o processo de interiorização que ocorre no Estado de São Paulo, apesar de neste item 
ocorreu maior número de respostas erradas. Predominaram notas dois e três. 
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Questão 10 
À Ilíada, epopeia guerreira, sucede a Odisseia, pacífica coletânea de lendas e aventuras marítimas. Esse contraste 
corresponde a uma mudança, quando os povos da região renunciam às lutas em territórios muito estreitos e se 
voltam para os países longínquos. Os poemas homéricos são contemporâneos da grande expansão marítima dos 
fenícios e a Odisseia está cheia de violências e rapinas de todo tipo praticadas pelos fenícios, apresentados como 
mercadores descarados e bandidos sem escrúpulos; mas devemos levar em conta, nessas narrativas, as 
rivalidades comerciais. (Adaptado de J. Gabriel-Leroux, As primeiras civilizações do Mediterrâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 
67-68.) 
 
a) Segundo o texto, quais seriam as razões históricas da diferença entre a Ilíada e a Odisseia? 
 
b) Como a organização política de fenícios e gregos os diferenciava da civilização egípcia? 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Por um lado, uma mudança na relação entre os povos da região, que deixam de disputar os territórios mais 
próximos para se expandirem para países longínquos; por outro lado, essa mudança corresponde a um período 
de expansão marítima dos fenícios, o que dá origem a rivalidades comerciais com os gregos. 
 
b) (2 pontos) 
De um modo geral, fenícios e gregos organizavam-se politicamente em cidades-estado. No caso dos gregos, 
pode-se mencionar ainda uma organização política peculiar de Atenas, a democracia. No caso do Egito, tratava-
se de um Estado teocrático, no qual o monarca, o Faraó, tinha um caráter divino. 
 
 

Exemplo Acima da Média 
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Exemplo Abaixo da Média 

 
 

 
Comentários 
O item a dessa questão consistia em um exercício de leitura, avaliando no candidato a habilidade básica de 
extrair do texto as informações solicitadas. Já o item b exigia do candidato um raciocínio mais complexo: 
partindo de um conteúdo comum de história antiga, a questão inicialmente solicitava que o aluno mobilizasse 
suas informações sobre o assunto e estabelecesse uma comparação entre dois contextos distintos; depois, ao 
solicitar que o candidato organizasse as informações pertinentes a um aspecto específico da história – a 
organização política, a questão supunha sua capacidade de se exprimir pelo uso de conceitos como cidade-
estado, democracia ou teocracia, por exemplo, que servem para caracterizar a diferença tratada. 
 
 

Questão 11 
No início do século XIV, o inquisidor Bernardo Guy escreveu um Manual do Inquisidor, no qual descrevia como 
se ingressava na seita herética que ficou conhecida pelo nome de pseudoapóstolos: “Perante algum altar, na 
presença de membros da seita, o candidato se despe de suas roupas, como sinal de renúncia a tudo que possui, 
para seguir com perfeição a pobreza evangélica. Também se exige que ele prometa não obedecer a nenhum 
mortal, mas só a Deus, como se fosse um apóstolo sujeito apenas a Cristo e a ninguém mais.” (Adaptado de 
Nachman Falbel, Heresias medievais. São Paulo: Perspectiva, 1977, p. 66.) 
 
 
a) Por quais razões essa heresia era uma ameaça para a Igreja do período? 
 
b) Caracterize a relação entre o poder religioso e o poder temporal na baixa Idade Média. 
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Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A heresia mencionada no texto poderia ser considerada uma ameaça ao poder da Igreja porque pregava a 
pobreza, enquanto a Igreja acumulava uma grande riqueza; e porque recusava a obediência ao papa e a toda a 
hierarquia eclesiástica. 
 
b) (2 pontos) 
A relação entre o poder religioso e o poder temporal na baixa Idade Média pode ser caracterizada a partir de 
diferentes situações históricas. Por um lado, a Igreja legitimava a estratificação social, justificando a existência 
das três ordens (trabalhadores, guerreiros e clero) nas quais se dividia a sociedade; a Igreja também legitimava o 
poder político, na medida em que ungia os reis; além disso, a própria Igreja exercia o poder temporal, já que era 
uma grande senhora feudal; o poder temporal, o chamado “braço secular”, era quem punia os hereges que a 
Igreja perseguia por meio da Inquisição. Por outro lado, essa relação também se caracterizava pelo conflito entre 
os dois poderes, como se viu na Querela das Investiduras e na existência de dois papas simultâneos durante o 
cisma de Avignon. Poderia ser mencionado também que, naquele momento, o início da centralização 
monárquica enfraquecia o poder da Igreja. 
 
 

Exemplo Acima da Média 
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Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
O item a dessa questão propunha um exercício de leitura que não se limitava à apreensão de informações 
presentes no texto, mas exigia a interpretação dessas informações. Dessa maneira, o candidato precisava partir 
do entendimento do texto para estabelecer uma relação entre essas informações e o contexto a que o texto se 
refere, ou seja, relacionar as características da heresia descrita às características da Igreja que estariam sendo 
ameaçadas. O item b também propunha um exercício de alguma complexidade, na medida em que apresentava 
dois conceitos – poder religioso e poder temporal – e solicitava ao candidato que estabelecesse a relação entre 
ambos para aquele contexto específico. 
 
 

Questão 12 
Uma análise das lutas suscitadas pela ocupação holandesa no Brasil pode ajudar a desconstruir ideias feitas. Uma 
tese tradicional diz respeito ao reforço da identidade brasileira durante as lutas com os holandeses: a luta pela 
expulsão dos holandeses seria obra muito mais dos brasileiros e negros do que dos portugueses. Já a tese que 
critica essa associação entre a experiência da dominação holandesa e a gênese de um sentimento nativista insiste 
nas divisões – no âmbito da economia açucareira – entre senhores de engenho excluídos ou favorecidos pela 
ocupação holandesa. (Adaptado de Diogo Ramada Curto, Cultura imperial e projetos coloniais (séculos XV a XVIII). Campinas: Editora 
da Unicamp, 2009, p. 278.) 
 
a) Identifique no texto duas interpretações divergentes a respeito da luta contra a dominação holandesa no 

Brasil. 
 

b) Mencione dois fatores que levaram à invasão de Pernambuco pelos holandeses no século XVII. 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
As duas interpretações apresentadas no texto são: uma, considerada tradicional, associa a luta contra os 
holandeses a um feito dos colonos brasileiros e negros, e não do colonizador português, o que serviria para 
reforçar a identidade nacional; a outra interpretação, que critica essa primeira, nega a existência de um 
sentimento nativista entre os brasileiros que lutaram contra os holandeses e explica essa luta pela inserção dos 
senhores de engenho na economia açucareira, na qual eles se viam como excluídos ou favorecidos pela 
ocupação holandesa. 
 
b) (2 pontos) 
Vários fatores poderiam ser mencionados, como a ausência de um herdeiro para o trono português, após a 
morte de D. Sebastião no norte da África, o que levou à União Ibérica, reunindo Portugal e Espanha sob um só 
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governo; ao mesmo tempo, a Holanda se tornava independente do império espanhol, criando uma rivalidade 
que impedia o comércio com as antigas colônias portuguesas; nesse comércio, os holandeses tinham grande 
interesse no açúcar produzido no nordeste; além disso, tinham interesse no tráfico de escravos. 
 
 

Exemplo Acima da Média 

 
 

 
Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
Essa questão apresentava uma relativa facilidade, verificada também no desempenho dos candidatos. No item a, 
o exercício de leitura proposto exigia o reconhecimento no texto de dois pontos de vista opostos presentes na 
historiografia sobre o Brasil holandês. No item b, tratava-se de reconstituir um processo histórico em seu 
encadeamento causal. 
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Questão 13 
Na Inglaterra, por volta de 1640, a monarquia dos Stuart era incapaz de continuar governando de maneira 
tradicional. Entre as forças sociais que não podiam mais ser contidas no velho quadro político estavam aqueles 
que queriam obter dinheiro, como também aqueles que queriam adorar a Deus seguindo apenas suas próprias 
consciências, o que os levou a desafiar as instituições de uma sociedade hierarquicamente estratificada. (Adaptado 
de Christopher Hill, “Uma revolução burguesa?”. Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 4, nº 7, 1984, p. 10.) 
 
a) Conforme o texto, que valores se contrapunham à forma de governo tradicional na Inglaterra do século 

XVII? 
 
b) Quais foram as consequências da Revolução Inglesa para o quadro político do país? 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O texto menciona, por um lado, os valores da burguesia em ascensão, ou seja, o interesse em ganhar dinheiro; 
por outro, o valor da liberdade religiosa, expresso no desejo de seguir apenas a própria consciência na prática da 
religião. 
 
b) (2 pontos) 
Várias consequências políticas poderiam ser citadas, como, por exemplo, o fim do absolutismo monárquico e a 
implantação de um regime republicano, com o aumento do poder do Parlamento e o fortalecimento da 
burguesia comercial e da gentry. 
 
 

Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 
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Comentários 
Assim como a questão anterior, também essa era das menos complexas em suas exigências, propondo em seu 
item a um exercício de leitura básica, que se limitava a identificar no texto as informações solicitadas. O item b 
também mobilizava a mesma habilidade da questão anterior, a percepção dos encadeamentos causais em um 
processo histórico, mas aqui solicitando as consequências. Apesar da simplicidade, o principal problema 
observado foi uma confusão conceitual, ou uma dificuldade dos candidatos para empregarem adequadamente 
os conceitos referentes a um processo longo, muitas vezes confundindo em um mesmo raciocínio a república 
com a monarquia parlamentarista. 
 
 
 

Questão 14 
Na segunda metade do século XVIII, pensadores importantes, como Denis Diderot, atacaram os próprios 
fundamentos do imperialismo. Para esse filósofo, os seres humanos eram fundamentalmente formados pelas 
suas culturas e marcados pelas diferenças culturais, não existindo o homem no estado de natureza. Isso levava à 
ideia de relatividade cultural, segundo a qual os povos não podiam ser considerados superiores ou inferiores a 
partir de uma escala universal de valores. (Adaptado de Sankar Muthu, Enlightenment Against Empire. Princeton: Princeton 
University Press, 2003, p. 258, 268.) 
 
a) Segundo o texto, como as ideias de Denis Diderot se opunham ao imperialismo? 
 
b) No pensamento de Jean-Jacques Rousseau, qual a relação entre a ideia de “homem no estado de natureza” 

e a organização das sociedades civilizadas? 
 
 

 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Segundo o texto, as ideias de Diderot se opunham ao imperialismo por afirmar que as diferenças culturais são 
próprias do ser humano, o que leva à relatividade cultural; dessa maneira não há uma escala universal de valores, 
nem pode haver culturas consideradas superiores ou inferiores. 
 
b) (2 pontos) 
No pensamento de Rousseau, o homem é naturalmente bom e a vida em sociedade o corrompe; nessa 
passagem do estado de natureza para a civilização, têm origem as desigualdades e a propriedade privada, 
tornando-se necessário um contrato social. Por meio do contrato social, que organiza as sociedades civilizadas, 
cada indivíduo abdica de seus direitos em nome do Estado, que deve defendê-lo, devendo a vontade geral 
nortear as decisões do Estado. 
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Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
Pela leitura solicitada ao candidato, o item a dessa questão avaliava sua capacidade de perceber em um 
enunciado o encadeamento lógico de um argumento. Já o item b exigia do candidato a habilidade de 
reconstruir em sua própria resposta um encadeamento lógico, na medida em que devia estabelecer uma relação 
entre diferentes proposições de Rousseau. Notou-se a dificuldade por parte dos candidatos nos dois itens da 
questão, desde a leitura do enunciado até a compreensão de conceitos como o de “estado de natureza” no 
contexto específico do pensamento de Rousseau.  
 
 

Questão 15 
Em 1869, o deputado Bento de Paula Souza discursou na Assembleia Legislativa da Província de São Paulo em 
defesa da imigração: “Nós queremos os americanos como paulistas novos, como paulistas adotivos, homens 
prestimosos, que escolham a província como sua nova pátria, e queremos os alemães como trabalhadores, como 
homens produtivos, que venham aqui habitar. Tanto uns como outros, os receberemos com o mesmo 
entusiasmo”. (Adaptado de Célia Maria Marinho de Azevedo, Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites – século XIX. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 145.) 
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a) Caracterize o contexto internacional que permitia ao deputado paulista esperar uma imigração de norte-

americanos. 
 
b) Aponte duas características da imigração para o sul do Brasil que a diferenciem da imigração para a 

província de São Paulo. 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O contexto internacional que explica a fala desse deputado era caracterizado pela ocorrência, poucos anos 
antes, de uma Guerra Civil, na qual se enfrentaram os Estados do norte e os do sul dos Estados Unidos; a 
derrota do sul teve como consequência a abolição da escravidão e a aquisição de direitos civis pelos ex-escravos 
no período da Reconstrução. Com isso, muitos sulistas derrotados, insatisfeitos com a nova situação, poderiam 
emigrar para o Brasil, onde ainda havia a escravidão. 
 
b) (2 pontos) 
Poderia ser mencionado que, na imigração para o sul do Brasil, o objetivo era a formação de colônias, povoando 
e expandindo a ocupação de regiões menos habitadas, enquanto em São Paulo a imigração visava a garantir a 
mão de obra das fazendas cafeeiras; além disso, no modelo de imigração empregado nas províncias do sul, era 
muito mais fácil o acesso à propriedade por parte dos imigrantes, que desenvolveram uma economia voltada 
para o mercado interno. 
 
 
 

Exemplo Acima da Média 
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Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
O item a dessa questão também propunha um exercício de leitura que extrapolasse o enunciado, exigindo a sua 
compreensão e interpretação por parte do vestibulando. Nesse caso, ele deveria primeiro entender a questão 
tratada em um documento histórico para depois situá-lo em seu contexto de produção. No item b, o candidato 
era levado a fazer mais um exercício de comparação entre os empregos de uma mesma categoria da história do 
trabalho (imigração) em contextos diferentes. 
 
 

Questão 16 
Quando Colin Powell chegar às Nações Unidas hoje para defender a guerra contra Saddam Hussein, as Nações 
Unidas planejam cobrir a obra-prima de Picasso, “Guernica”, com uma capa azul. Repórteres e câmeras irão 
cercar o secretário de Estado (cargo equivalente ao de ministro das Relações Exteriores) na entrada do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, onde a reprodução de “Guernica” está pendurada. De fato, Powell não pode 
convencer o mundo sobre a necessidade de bombardear o Iraque cercado por mulheres, homens, crianças, 
touros e cavalos aos gritos e mutilados. (Adaptado de Maureen Dowd, “Powell without Picasso”.  
http://www.nytimes.com/2003/02/05/opinion/powell-without-picasso.html. Acesso em 06/12/2010.) 
 

 
(Fonte: http://www.iep.uminho.pt/aac/sm/a2003/4cpintura/picasso.htm. Acesso em 06/12/2010.) 

 
a) Quais eram as mensagens incompatíveis entre a fala de Colin Powell e a obra Guernica de Picasso? 
 
b) Identifique os acontecimentos políticos associados à obra Guernica. 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A fala de Colin Powell tinha por objetivo a defesa dos ataques norte-americanos contra o Iraque, enquanto a 
obra de Picasso tinha uma mensagem pacifista, denunciando o horror da guerra. 
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b) (2 pontos) 
Essa obra faz referência ao bombardeio da cidade espanhola de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola. 
Nessa guerra, a direita espanhola (monarquistas e nacionalistas sob o comando de Franco) recebe o apoio da 
Alemanha nazista, responsável pelo bombardeio. Posteriormente, esse bombardeio seria interpretado também 
como um ensaio ou laboratório para os bombardeios sobre alvos civis que seriam realizados na Segunda Guerra 
Mundial.  
 
 

Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
Nessa questão, a leitura espirada pelo item a exigia uma relação entre o entendimento do enunciado e o 
significado da pintura mencionada. Dessa maneira, não bastava reproduzir a informação presente no texto - a 
referência à Guerra do Iraque - sem explicitar a contradição entre essa referência e o significado pacifista do 
quadro de Picasso. No item b, esse significado deveria ser relacionado ao seu contexto de produção. Foi nesse 
item que se notou a maior dificuldade dos alunos, que relacionaram uma obra de arte moderna das mais 
conhecidas aos contextos mais diversos, das Cruzadas às Guerras Napoleônicas. 
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Questão 17 
Vinte anos depois da promulgação da Constituição de 1988, é difícil imaginar como um país com graves 
problemas econômicos e recém-saído de uma longa ditadura militar foi capaz de escrever seu futuro numa 
Constituição que foi chamada de “Constituição Cidadã”. (Adaptado de Ricardo Amaral, “Memórias da última batalha 
ideológica”. http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI12361-15273,00.html. Acesso em 18/11/2010.) 
 
a) Por quais razões a Constituição de 1988 foi apelidada “Constituição Cidadã”? 
 
b) Quais eram os “graves problemas econômicos” que afetavam o Brasil no contexto de transição da ditadura 

militar para o regime democrático? 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Entre as características da Constituição de 1988 que lhe renderam o apelido de “Constituição Cidadã” podemos 
citar: o fato de ter sido elaborada por uma assembléia constituinte eleita; a restauração de instituições políticas 
democráticas, como, por exemplo, as eleições diretas para presidente; a criação de direitos sociais para os 
trabalhadores. 
 
b) (2 pontos) 
Esse contexto poderia ser caracterizado por vários problemas econômicos, como a recessão, o aumento da dívida 
externa e uma alta inflação, que levou à elaboração de diversos planos econômicos na tentativa de controlá-la. 
 
 

Exemplo Acima da Média 
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Exemplo Abaixo da Média 

 
 

Comentários 
O enunciado dessa questão chamava a atenção do candidato para o sentido histórico da Constituição 
promulgada em 1988 e até hoje em vigor, ainda que com várias emendas. Assim, o item a exigia do aluno um 
conhecimento de características da Constituição a fim de explicar a metáfora “Constituição cidadã”. O item b 
continuava explorando o entendimento do enunciado, solicitando ao candidato a explicação da aparente 
contradição entre a Constituição promulgada e o seu contexto. Nos dois itens, então, tratava-se de um exercício 
de leitura e extrapolação, avaliando a capacidade do vestibulando de compreender as relações implicitamente 
estabelecidas pelo texto. 
 
 

Questão 18 
Existem épocas em que os acontecimentos concentrados num curto período de tempo são imediatamente vistos 
como históricos. A Revolução Francesa e 1917 foram ocasiões desse tipo, e também 1989. Aqueles que 
acreditavam que a Revolução Russa havia sido a porta para o futuro da história mundial estavam errados. E 
quando sua hora chegou, todos se deram conta disso. Nem mesmo os mais frios ideólogos da guerra fria 
esperavam a desintegração quase sem resistência verificada em 1989. (Adaptado de Eric Hobsbawm, “1989 – O que 
sobrou para os vitoriosos”. Folha de São Paulo, 12/11/1990, p. A-2.) 
 
a) No contexto entre as duas guerras mundiais, quais seriam as razões para a Revolução Russa ter simbolizado 

uma porta para o futuro? 
 
b) Identifique dois fatores que levaram à derrocada dos regimes socialistas da Europa após 1989. 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A Revolução Russa representava uma experiência inédita, ao implantar um regime socialista; além disso, no 
contexto entre as duas guerras mundiais, a Rússia socialista não sofria as crises do capitalismo pós-29; e as 
próprias democracias liberais pareciam estar em risco nos anos 30, em face da ascensão de diversos regimes 
ditatoriais, de caráter fascista, na Europa ocidental. 
 
b) (2 pontos) 
Entre os fatores que levaram à derrocada dos regimes socialistas, pode-se citar, por exemplo, a estagnação 
econômica devida ao atraso tecnológico e aos altos investimentos na indústria bélica. Nesse cenário, a economia 
soviética torna-se incapaz de sustentar os regimes dos outros países socialistas; além disso, há um 
enfraquecimento político do regime, em razão da derrota ocorrida após dez anos de ocupação do Afeganistão. 
Com a ascensão de Gorbatchov, tem início um movimento de abertura política e econômica que levará ao fim 
dos regimes socialistas e da própria União Soviética. 
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Exemplo Acima da Média 

 
 

Exemplo Abaixo da Média 

 
Comentários 
O item a dessa questão envolvia a leitura e o entendimento do enunciado, também exigindo do candidato um 
exercício de extrapolação, isto é, o enunciado só pode ser de fato entendido pela explicação da figura de 
linguagem presente (“porta para o futuro”), que faz referência a um contexto específico no qual a Revolução 
Russa assumia aquele significado. No item b, o aluno era solicitado a organizar as informações sobre um 
processo histórico em seu encadeamento causal. 


