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Desafio 1
01 - Cargo do Poder Legislativo Municipal
02 - Estado de natureza para Rousseau

03 - Chefe do Poder Executivo Municipal
04 - Chefe do Poder Executivo Estadual
05 - Livro de Nicolau Maquiavel
06 - Só uma pessoa decide
07 - Valor defendido por John Locke

08 - Chefe do Poder Executivo Federal
09 - Muitas pessoas decidem
10 - Braço armado do Estado para manter a ordem
11 - Poucas pessoas decidem
12 - É sagrada para o Liberalismo

13 - Livro de Thomas Hobbes
14 - Cargo do Poder Legislativo Municipal
15 - Cargo do Poder Legislativo Federal
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Desafio 2

01 - Todos os seres humanos nascem _____ e iguais
em dignidade e direitos.

02 – A _____ é a Lei Máxima que limita poderes e
define direitos e deveres dos cidadãos.
03 - Votar é um _____ de todo cidadão.
04 - Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem
direito a igual _____ por igual trabalho.

05 - As operações de manutenção da paz, realizadas
pela ONU, _____ o cumprimento dos direitos
humanos em diversas partes do mundo.
06 - Todos são _____ perante a Lei.
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Desafio 3

01 - A urbanização intensificada no período _____
tornou o campo dependente da cidade.
02 - A migração da população do campo para a
cidade é chamada de _____ rural.
03 - A urbanização teve duas importantes causas no
período industrial: geração de _____ na cidade e
substituição de trabalhadores por máquinas no
campo.
04 - A urbanização ocorre de forma mais lenta e
_____ nos países desenvolvidos.
05 - _____ é o crescimento da extensão territorial e
da população das cidades.

06 - A urbanização ocorre de forma _____ e com
problemas estruturais nos países desenvolvidos.
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Desafio 4
01 - Liberdade de _____ é o direito de expressar
opiniões, ideias, pensamentos, sentimentos e afins.
02 - Liberdades civis são os _____ que todas as
cidadãs e cidadãos têm de expressar livremente suas
opiniões e preferências, sem sofrer censura ou
perseguição de governos, instituições ou grupos
sociais.
03 - Liberdade de _____ é o direito de formar um
grupo para determinada atividade social, financeira,
econômica, dentre outras.
04 - Liberdade _____ é o direito de escolha de
qualquer ou nenhuma religião, sem ser vítima de
preconceito ou similar.
05 - Liberdade de _____ é o direito de pensar,
conscientizar, decidir e imaginar sem sofrer
repressão por isso.
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Desafio 1 - Gabarito
01 - Cargo do Poder Legislativo Municipal
02 - Estado de natureza para Rousseau

03 - Chefe do Poder Executivo Municipal
04 - Chefe do Poder Executivo Estadual
05 - Livro de Nicolau Maquiavel
06 - Só uma pessoa decide
07 - Valor defendido por John Locke

08 - Chefe do Poder Executivo Federal
09 - Muitas pessoas decidem
10 - Braço armado do Estado para manter a ordem
11 - Poucas pessoas decidem
12 - É sagrada para o Liberalismo

13 - Livro de Thomas Hobbes
14 - Cargo do Poder Legislativo Municipal
15 - Cargo do Poder Legislativo Federal

PASSATEMPOS

PALAVRAS
CRUZADAS

Desafio 2 - Gabarito

01 - Todos os seres humanos nascem LIVRES e
iguais em dignidade e direitos.

02 – A CONSTITUIÇÃO é a Lei Máxima que limita
poderes e define direitos e deveres dos cidadãos.
03 - Votar é um DEVER de todo cidadão.
04 - Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem
direito a igual REMUNERAÇÃO por igual trabalho.

05 - As operações de manutenção da paz, realizadas
pela ONU, FISCALIZAM o cumprimento dos direitos
humanos em diversas partes do mundo.
06 - Todos são IGUAIS perante a Lei.
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Desafio 3 - Gabarito

01 - A urbanização intensificada no período
INDUSTRIAL tornou o campo dependente da cidade.
02 - A migração da população do campo para a
cidade é chamada de ÊXODO rural.
03 - A urbanização teve duas importantes causas no
período industrial: geração de EMPREGOS na
cidade e substituição de trabalhadores por máquinas
no campo.
04 - A urbanização ocorre de forma mais lenta e
GRADUAL nos países desenvolvidos.
05 - URBANIZAÇÃO é o crescimento da extensão
territorial e da população das cidades.
06 - A urbanização ocorre de forma ACELERADA e
com problemas estruturais nos países desenvolvidos.
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Desafio 4 - Gabarito
01 - Liberdade de EXPRESSÃO é o direito de
expressar
opiniões,
ideias,
pensamentos,
sentimentos e afins.
02 - Liberdades civis são os DIREITOS que todas as
cidadãs e cidadãos têm de expressar livremente suas
opiniões e preferências, sem sofrer censura ou
perseguição de governos, instituições ou grupos
sociais.
03 - Liberdade de ASSOCIAÇÃO é o direito de
formar um grupo para determinada atividade social,
financeira, econômica, dentre outras.
04 - Liberdade RELIGIOSA é o direito de escolha de
qualquer ou nenhuma religião, sem ser vítima de
preconceito ou similar.
05 - Liberdade de PENSAMENTO é o direito de
pensar, conscientizar, decidir e imaginar sem sofrer
repressão por isso.
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Desafio 1

Em cinco minutos, tente encontrar 13
palavras relacionadas à educação cívica
e cidadania.
Horizontais
7 Palavras
Verticais
6 palavras
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Desafio 2

Neste desafio, as palavras estão escondidas na
horizontal e na vertical. Preencha corretamente as
lacunas abaixo:
1 – Democracia ___ tem como principal mecanismo
de exercício da cidadania as eleições.

2 – A ___ sofreu diversas alterações ao longo do
tempo e do espaço. No caso brasileiro, podemos
dizer que não gozavam dessa categoria os escravos
durante o período colonial e imperial.
3 – Uma das maneiras de estimular a participação
popular é incentivar os cidadãos a ___ as atividades
exercidas pelos representantes políticos eleitos.
4 – A democracia ___ é marcada pelo estímulo à
participação nas tomadas de decisões políticas
referente a um país, cidade ou até mesmo bairro.
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Desafio 3

1 - O ______ é responsável por administrar os
interesses da cidade em conjunto com a Câmara
Municipal dos vereadores.
2 - Uma das atribuições dos Prefeitos é apresentar
____ de lei à Câmara Municipal.
3 - Entre as funções do Prefeito, está decidir onde
aplicar os recursos provenientes de impostos
______, como o IPTU.
4 - Caso uma decisão legislativa seja _____, é
dever do prefeito vetar o artigo em questão.
5 - Em caso de _____ de um Prefeito, quem
governa a cidade é o vice-prefeito, que é eleito na
mesma chapa.
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Desafio 4
1 - O Poder Executivo é responsável pela
administração do _____ , respeitando as leis vigentes
no país.
2 - O Poder Legislativo é responsável pela _____ de
leis e fiscalização do Poder Executivo.
3 - O Poder _____ pode ser composto por Senadores e
Deputados Federais, no caso do Executivo federal;
Deputados Estaduais, no caso do Executivo estadual; e
Vereadores, no caso do Executivo municipal.
4 - O poder Judiciário é _____ pela aplicação das leis.
5 - Medida _____ é um ato do Presidente da República
que possui força imediata de lei, cabendo ao
Legislativo torna-la ou não uma lei permanente
(incorporada à legislação).
6 - _____ é a perda de mandato do Presidente da
República devido a crimes de responsabilidade. O
Poder Legislativo recebe, acata e julga a denúncia.
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Desafio 1 - Gabarito

Horizontais
Cidadania
Democracia
Legitimidade
Liberdade
Parlamentarismo
Política
Violência
Verticais
Burocracia
Executivo
Judiciário
Legislativo
Segurança
Voto
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Desafio 2 - Gabarito

1 – Democracia REPRESENTATIVA tem as eleições
como principal mecanismo de exercício da cidadania.
2 – A CONSTITUIÇÃO sofreu diversas alterações ao
longo do tempo e do espaço. No caso brasileiro,
podemos dizer que não gozavam dessa categoria os
escravos durante o período colonial e imperial.

3 – Uma das maneiras de estimular a participação
popular é incentivar os cidadãos a FISCALIZAR as
atividades exercidas pelos representantes políticos
eleitos.
4 – A democracia PARTICIPATIVA é marcada pelo
estímulo à participação nas tomadas de decisões
políticas referente a um país, cidade ou até mesmo
bairro.
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Desafio 3 - Gabarito

1 - O PREFEITO é responsável por administrar os
interesses da cidade em conjunto com a Câmara
Municipal dos vereadores.
2 - Uma das atribuições dos Prefeitos é apresentar
PROJETOS de lei à Câmara Municipal.
3 - Entre as funções do Prefeito, está decidir onde
aplicar os recursos provenientes de impostos
MUNICIPAIS, como o IPTU.
4 - Caso uma decisão legislativa seja
INCONSTITUCIONAL, é dever do prefeito vetar o
artigo em questão.
5 - Em caso de RENÚNCIA de um Prefeito, quem
governa a cidade é o vice-prefeito, que é eleito na
mesma chapa.
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Desafio 4 - Gabarito
1 - O Poder Executivo é responsável pela
administração do ESTADO, respeitando as leis
vigentes no país.

2 - O Poder Legislativo é responsável pela CRIAÇÃO
de leis e fiscalização do Poder Executivo.
3 - O Poder LEGISLATIVO pode ser composto por
Senadores e Deputados Federais, no caso do
Executivo federal; Deputados Estaduais, no caso do
Executivo estadual; e Vereadores, no caso do
Executivo municipal.
4 - O poder Judiciário é RESPONSÁVEL pela
aplicação das leis.
5 - Medida PROVISÓRIA é um ato do Presidente da
República que possui força imediata de lei, cabendo ao
Legislativo torna-la ou não uma lei permanente
(incorporada à legislação).
6 - IMPEACHMENT é a perda de mandato do
Presidente da República devido a crimes de
responsabilidade. O Poder Legislativo recebe, acata e
julga a denúncia.
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QUIZ - PARASITOLOGIA E SAÚDE
(PUC-SP) Na tira de quadrinhos, faz-se referência a um verme parasita.

Parasitologia e saúde:(
Sobre ele, foram feitas cinco afirmações. Assinale a única CORRETA:
a) Trata-se de um nematelminto hermafrodita.
b) Apresenta simetria bilateral, corpo cilíndrico e amplo celoma.
c) Várias espécies desse verme, que utilizam o ser humano como hospedeiro definitivo, têm o porco
como hospedeiro intermediário.
d) É o verme causador da esquistossomose no ser humano.
e) Ao ingerir ovos do parasita, o ser humano passa a ser seu hospedeiro intermediário, podendo
apresentar cisticercose.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
BIOLOGIA

QUIZ
Resposta correta: E.
O parasita conhecido como tênia possui indivíduos hermafroditas (aqueles organismos que
apresentam gônadas masculinas e femininas ao mesmo tempo). São do grupo dos platelmintos,
pertencendo ao subgrupo Cestoda. Entre as características anatômicas, as tênias possuem
corpo achatado, bilateralidade corporal (o corpo só pode ser dividido em duas partes iguais,
externa e internamente), presença de três folhetos embrionários (são triblásticos, possuindo
ectoderme, mesoderme e endoderme) e não possuem celoma. A tênia é causadora da doença
conhecida como teníase ou solitária. Hospedeiro é um organismo que abriga um parasita em
seu corpo. O parasita pode ou não causar doença no hospedeiro. O parasita possui
dependência metabólica em relação ao hospedeiro, utilizando recursos para a sua
sobrevivência. O hospedeiro definitivo é o que apresenta o parasita em sua fase de maturidade
ou na sua forma sexuada. Hospedeiro intermediário é um ser vivo que serve de refúgio
temporário e de veículo até que o parasita atinja o hospedeiro definitivo.
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QUIZ
(UEL-PR) Leia o texto a seguir:
"Assim como diversos outros povos, os indígenas que viviam no vale de Lluta, no nordeste do Chile,
foram conquistados pelos Incas, cujo império se estendeu pela América do Sul entre os séculos XIII e
XVI. As mudanças culturais impostas pelos Incas provocaram o aumento de infecções parasitárias na
região. Segundo alguns pesquisadores, padrões de alimentação, saneamento, higiene e densidade
populacional das cidades antigas podem ser descobertos por meio do exame dos parasitas
identificados nas fezes fossilizadas, também chamados de coprólitos [...] Anterior à conquista dos
Incas no vale de Lluta, foram encontradas amostras com ovos do verme Trichuris trichiura e do
parasita Hymenolepis nana Após a invasão dos Incas foram observados ovos de Diphyllobothrium
pacificum, de Trichuris trichiura e de Enterobius vermicularis."
(Adaptado de: AGÊNCIA FIOCRUZ DE NOTÍCIAS - "Saúde e ciências para todos". MARQUES, F.
Incas tinham alta prevalência de doenças parasitárias. 2003. Disponível em: www.ocruz.org.br. Acesso
em: 18 jun. 2007.)
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas.
I. Trichuris trichiura pode parasitar o intestino grosso em humanos, se reproduz sexuadamente e os
ovos são eliminados para o meio externo com as fezes, podendo contaminar alimentos sólidos e
líquidos.
II. Enterobius vermicularis pertence à família Oxyuridae, tem alta prevalência nas crianças em idade
escolar, é de transmissão eminentemente doméstica ou de ambientes coletivos fechados, cujo
mecanismo de infecção ocorre com a ingestão de ovos.
III. Hymenolepis nana é uma espécie cosmopolita, atingindo roedores, humanos e outros primatas cujo
mecanismo mais frequente de transmissão é a ingestão de ovos presentes em alimentos
contaminados e nas mãos, principalmente de pessoas que vivem em baixas condições sanitárias.
IV. Enterobius vermicularis, é uma doença popularmente conhecida no Brasil como "xistose", ou "mal
do caramujo", cuja transmissão se dá pelas cercárias que penetram mais frequentemente nos pés e
nas pernas, áreas do corpo que mais ficam em contato com águas contaminadas.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e III.

e) II, III e IV
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QUIZ
Resposta correta: D.
A esquistossomose é uma infecção, também conhecida como “doença do caramujo”, “xistose”, “barriga d’água”. É
uma doença causada por platelmintos do subgrupo Trematoda, gênero Schistosoma. Existem 6 parasitas dessa
classe, que variam como agente causador da infecção de acordo com cada região do mundo. No Brasil, o parasita é
do tipo Schistossoma mansoni. Quando a pessoa contaminada defeca ou urina em rios e lagos, os parasitas infectam
o meio ambiente e se instalam nos animais. Estes hospedeiros disseminam a larva em águas não tratada, lagos, por
exemplo. E assim, contamina o ser humano, reiniciando o ciclo, infectando a pele e, consequentemente, inflamando-a.
Enterobíase é uma das infecções intestinais mais comuns do mundo. É causada pelo verme nematódeo Enterobius
vermicularis, também chamado de oxiúro. O oxiúro é pequeno, achatado e branco, e pode viver no cólon e reto de
humanos. Do comprimento de um grampo, a fêmea do verme viaja até o ânus da pessoa infectada durante a noite
para depositar seus ovos. Os ovos maturam rapidamente na pele da região perianal ou no solo, apresentando larvas
infectantes.
Então, os ovos maduros devem ser ingeridos pelo hospedeiro para a continuidade do ciclo. Os ovos ingeridos
eclodem no intestino delgado. As larvas migram pela mucosa intestinal até o ceco e intestino grosso, onde atingem a
maturidade. O período pré-patente é de um a dois meses. Provocam poucas lesões significativas na mucosa. Na
região perianal e períneo, pode haver laceração da pele, com hemorragia, dermatite e infecções secundárias.
Localizações ectópicas podem se manifestar como uretrite e vaginite. As manifestações incluem prurido anal intenso,
especialmente à noite; náuseas, dor abdominal, emagrecimento, diarreia. A contaminação entre pessoas da mesma
casa é comum. Hábitos de higiene corporal e limpeza de roupas íntimas, toalhas e lençóis previne a infecção.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
BIOLOGIA

QUIZ
(UNIFESP-SP) Acerca da doença conhecida como amarelão (ou ancilostomíase), é correto afirmar
que:
a) seu agente causador pertence ao mesmo filo da lombriga (Ascaris lumbricoides), que causa a
ascaridíase, e da tênia (Taenia solium), que causa a teníase.
b) no filo do agente causador do amarelão, os organismos são sempre parasitas, uma vez que não
possuem cavidade celomática verdadeira.
c) o doente apresenta cor amarela na pele porque o parasita aloja-se nas células hepáticas,
produzindo aumento do fígado (hepatomegalia).
d) o ciclo de vida do agente causador é igual ao da lombriga (Ascaris lumbricoides), com a diferença
de que as larvas do amarelão penetram ativamente no corpo do hospedeiro.
e) medidas de saneamento só são efetivas no combate à doença se forem eliminados também os
hospedeiros intermediários.
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QUIZ
Resposta correta: D
A ancilostomíase, também chamada de Ancilostomose ou, popularmente, conhecida como amarelão,
é uma parasitose intestinal provocada por vermes que infectam o ser humano. Os agentes
causadores da ancilostomíase são o Ancylostoma duodenale ou Necator americanus, que são
vermes do tipo nematelmintos. A doença pode ser transmitida através da penetração do parasita pela
pele, quando se anda descalço em solo contaminado, principalmente nos países de clima quente e
úmido, ou através da ingestão de alimentos contaminados com o parasita. O tratamento é feito com
remédios antiparasitários, sendo também muito importante adotar medidas para prevenir esta
contaminação, como evitar andar descalço e ter bons hábitos de higiene, como lavar sempre as mãos
e higienizar os alimentos antes de comer. A tênia pertence a outro filo (Platelminte). Os
nematelmintos podem ser parasitos, mas também de vida livre. O nome amarelão faz referência à cor
amarelada que o indivíduo infectado apresenta. Essa cor é resultado de anemia causada pelo verme
parasita ao usar sangue do hospedeiro, que lhe serve de alimento, e também ao levá-lo a perder
sangue através das feridas que deixa na mucosa intestinal onde o parasita se fixa.
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QUIZ
(UFPE) A esquistossomose observada no Brasil, causada pelo Schistosoma mansoni, é uma doença
grave e debilitante. Na fase crônica, ocorre inflamação do fígado e do baço, além da típica ascite
(barriga d'água).
Na profilaxia dessa doença é importante:
1) construir redes de água e esgoto.
2) exterminar o caramujo hospedeiro.
3) evitar o contato com águas possivelmente infestadas por cercárias.
4) combater as oncosferas e os cisticercos.
Está(ão) correta(s):
a) 1, 2, 3 e 4

b) 2 apenas

c) 1, 2 e 4 apenas

d) 2 e 4 apenas e) 1, 2 e 3 apenas
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QUIZ
Resposta correta: E
O cisticerco plenamente formado é uma vesícula arredondada ou ovóide e semi-transparente. O
ovo situado no intestino passa para os vasos sanguíneos, recebendo a denominação de
oncosfera. Ambos se formam na doença chamada de teníase, não na esquistossomose.
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QUIZ
(MACKENZIE) As verminoses representam um grande problema de saúde, principalmente nos países
subdesenvolvidos. A falta de redes de água e de esgoto, de campanhas de esclarecimento público, de
higiene pessoal e de programas de combate aos transmissores, leva ao aparecimento de milhares de
novos casos na população brasileira.

Dentre as verminoses humanas causadas por nemátodos, citam-se, corretamente:
a) teníase, ascaridíase e ancilostomose.
b) filariose, ancilostomose e ascaridíase.
c) esquistossomose, ascaridíase e ancilostomose.
d) esquistossomose, filariose e oxiurose.
e) teníase, filariose e esquistossomose.
.
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QUIZ
Resposta correta: B
Doenças causadas por nematodos: ascaridíase, filariose, ancilostomose, ascaridíase, filariose.
Doenças causadas por platelmintes: teníase, esquistossomose, oxiúrose.
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QUIZ
(ENEM 2000 adaptada) Os esgotos domésticos constituem grande ameaça aos ecossistemas de
lagos ou represas, pois deles decorrem graves desequilíbrios ambientais. Considere o gráfico abaixo,
no qual no intervalo de tempo entre t1 e t3, observou-se a estabilidade em ecossistema de lago,
modificado a partir de t3 pelo maior despejo de esgoto.
LEGENDA

1. Nutrientes
2. Produção primária
Parasitologia e saúde:(
3. Peixes
4. Oxigênio
Assinale a interpretação que está de acordo com o gráfico.
a) Entre t3 e t6, a competição pelo oxigênio leva à multiplicação de peixes, bactérias e outros
produtores.
b) A partir de t3, a decomposição do esgoto é impossibilitada pela diminuição do oxigênio disponível.
c) A partir de t6, a mortandade de peixes decorre da diminuição da população de produtores.
d) A mortandade de peixes, a partir de t6, é devida à insuficiência de oxigênio na água.
e) A partir de t3, a produção primária aumenta devido à diminuição dos consumidores.
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QUIZ
Resposta correta: D
No gráfico, coincidem a insuficiência de oxigênio na água com o declínio da quantidade de
peixes seguido da diminuição de produção primária. A competição pelo oxigênio leva à
diminuição das populações.
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QUIZ
(ENEM 2004) Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar
por um processo de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da
carga de dejetos recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das
populações de organismos consumidores e decompositores varia, conforme mostra o esquema:

Parasitologia e saúde:(
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QUIZ
Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o
processo de depuração do rio:
I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento
dos dejetos;
II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou
inexistente e a matéria orgânica é abundante;
Parasitologia
e saúde:(
III. as comunidades biológicas, apesar
da poluição,
não se alteram ao longo do processo de
recuperação.
Está correto o que se afirma em:
A)I, apenas. B) II, apenas.
C) III, apenas.

D) I e II, apenas. E) I, II e III.
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QUIZ
Resposta correta: D
As comunidades biológicas se alteram devido à poluição, mas a partir de uma certa distância,
como os dejetos se diluem, a vida aquática pode se reestabelecer. Como muitos
decompositores são anaeróbicos obrigatórios ou facultativos, ou seja, não precisam de oxigênio
para sobreviver, estes se reproduzem mais em locais com abundância de matéria orgânica.
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QUIZ
(ENEM 2015) A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos
tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode
desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático.
Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a):
a) eutrofização.
b) proliferação de algas.
c) inibição da fotossíntese.
d) fotodegradação da matéria orgânica.
e) aumento da quantidade de gases dissolvidos.
.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
BIOLOGIA

QUIZ
Resposta correta: C
A inibição da fotossíntese é o impacto negativo inicial que ocorre em decorrência do despejo da
grande quantidade de corantes utilizados no processo de tingimento de tecidos pois o corante
não permite ou diminui a entrada de luz solar na água. Sendo a luz solar fator imprescindível
para a fotossíntese, não ocorre a produção de alimento para os seres fotossintetizantes (algas)
e também para o restante da cadeia alimentar.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
BIOLOGIA

QUIZ
(ENEM 2010) O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios
problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a
eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um
grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio.

Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é:
a) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos.
b) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios.
c) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio.
d) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os
nutrientes.
e) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às
bactérias.
.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
BIOLOGIA

QUIZ
Resposta correta: B

A eutrofização é um processo que tem como princípio básico a gradativa concentração de matéria
orgânica acumulada nos ambientes aquáticos. Entre os fatores impactantes, contribuindo com a
crescente taxa de poluição neste ecossistema, estão: os dejetos domésticos (esgoto), fertilizantes
agrícolas e efluentes industriais, diretamente despejados ou percolados em direção aos cursos
hídricos (rios e lagos, por exemplo). Durante esse processo, a quantidade excessiva de minerais
(fosfato e nitrato) induz a multiplicação de micro-organismos (as algas) que habitam a superfície da
água, formando uma camada densa, impedindo a penetração da luminosidade. Esse fato implica na
redução da taxa fotossintética nas camadas inferiores, ocasionando o déficit de oxigênio suficiente
para atender a demanda respiratória dos organismos aeróbios (os peixes e mamíferos aquáticos), que
em virtude das condições de baixo suprimento, não conseguem sobreviver, aumentando ainda mais o
teor de matéria orgânica no meio. Em consequência, o número de agentes decompositores também se
eleva (bactérias anaeróbias facultativas), atuando na degradação da matéria morta, liberando toxinas
que agravam ainda mais a situação dos ambientes afetados, comprometendo toda a cadeia alimentar,
além de alterar a qualidade da água, também imprópria ao consumo humano.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
BIOLOGIA

QUIZ
(ENEM 2006) A produção industrial de celulose e de papel estão associados alguns problemas
ambientais. Um exemplo são os odores característicos dos compostos voláteis de enxofre
(mercaptanas) que se formam durante a remoção da lignina da principal matéria-prima para a
obtenção industrial das fibras celulósicas que formam o papel: a madeira. É nos estágios de
branqueamento que se encontra um dos principais problemas ambientais causados pelas indústrias de
celulose. Reagentes como cloro e hipoclorito de sódio reagem com a lignina residual, levando à
formação de compostos organoclorados. Esses compostos, presentes na água industrial, despejada
em grande quantidade nos rios pelas indústrias de papel, não são biodegradáveis e acumulam-se nos
tecidos vegetais e animais, podendo levar a alterações genéticas.

Celênia P. Santos et al. "Papel: como se fabrica?" In: "Química nova na escola", n0. 14 nov./2001, p.
3-7 (com adaptações).

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
BIOLOGIA

QUIZ
Para se diminuírem os problemas ambientais decorrentes da fabricação do papel, é recomendável:
a) a criação de legislação mais branda, a fim de favorecer a fabricação de papel biodegradável.
b) a diminuição das áreas de reflorestamento, com o intuito de reduzir o volume de madeira
utilizado na obtenção de fibras celulósicas.
c) a distribuição de equipamentos de desodorização à população que vive nas adjacências de
indústrias de produção de papel.
d) o tratamento da água industrial, antes de retorná-la aos cursos d'água, com o objetivo de
promover a degradação dos compostos orgânicos solúveis.
e) o recolhimento, por parte das famílias que habitam as regiões circunvizinhas, dos resíduos
sólidos gerados pela indústria de papel, em um processo de coleta seletiva de lixo.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
BIOLOGIA

QUIZ
Resposta correta: D
O tratamento da água industrial, antes de retorná-la aos cursos d'água, promove a degradação
dos compostos orgânicos solúveis e diminui a incidência dos problemas ambientais decorrentes
da fabricação do papel. O rigor da legislação é um fator importante para proteção do meio
ambiente, portanto a legislação mais branda pioraria ainda mais tais problemas ambientais. Da
mesma forma, a diminuição das áreas de reflorestamento apenas agravaria esses problemas
ambientais, pois não traz solução quanto à redução dos danos. O recolhimento dos resíduos é
um processo que não interfere na produção do papel, mas apenas após a produção, não
influenciando na poluição comentada no texto.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR

GEOGRAFIA

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
(ENEM 2012) Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de
pertencimento; ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às
comemorações.
CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010 (adaptado).
No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social.
Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão:
a) política de apropriação efetiva do espaço.
b) econômica de uso de recursos do espaço.
c) privada de limitação sobre a utilização do espaço.
d) natural de composição por elementos físicos do espaço.
e) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
Resposta correta: E
O exercício reforça uma das ideias que se pretende passar com as atividades trabalhadas: a
paisagem é um conceito subjetivo, para o qual cada um cria uma interpretação. Cada pessoa
percebe uma paisagem diferente, como se fosse uma fotografia do que se consegue absorver
em um determinado espaço. O conceito de paisagem não diz respeito aos usos ou apropriações
sobre determinado recorte espacial, mas sim a como este recorte é representado e percebido
por alguém.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
(Simulado ENEM - Terra) Estas representações são anamorfoses geográficas. Uma anamorfose
geográfica representa a superfície dos países em áreas proporcionais a uma determinada quantidade.
Mapa 1

As anamorfoses apresentadas representam, respectivamente:
a) número de turistas recebidos e produto nacional bruto.
b) produto nacional bruto e população.
c) população e número de turistas recebidos.
d) população ativa na agricultura e produto nacional bruto.
e) população e população ativa na agricultura.

Mapa 2

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
Resposta correta: B
Conforme foi trabalhado nas atividades anteriores, cada mapa passa uma ideia específica. No
caso das anamorfoses, isso fica evidente, pois os desenhos são distorcidos propositalmente, na
intenção de se representar algum dado específico. Para resolver o exercício proposto, devemos
atentar para os maiores países representados. No caso do Mapa 1, temos destaque para
Estados Unidos e Japão, com importantes participações de países da União Europeia e da
China. Tal interpretação leva a entender que estamos falando de algo ligado ao setor financeiro,
pois são estas as maiores economias do mundo. Já para o Mapa 2, observa-se grande destaque
de China e Índia, os dois países que reúnem as maiores populações do planeta.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
(ENEM/2004)

A conversa entre Mafalda e seus amigos:
a) revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir.
b) desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as
pessoas.
c) expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições
divergentes.
d) ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político de
ideias.
e) mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar
divergências.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
Resposta correta: A
A briga entre os amigos de Mafalda ocorre pela dificuldade que cada um encontra em se colocar
no lugar do outro. Ambos tratam a sua verdade como absoluta, e não conseguem desenvolver
uma visão ampla sobre o que afirmam. A conversa evidencia que conceitos como "frente" ou
"lado" são muito vagos se não forem definidos quais os pontos de vista em que se originam. A
alternativa B está errada pois o diálogo não desvaloriza diversidade alguma, apenas pontua a
necessidade de explicitarmos essa diversidade, ao trabalharmos com ela. A alternativa C está
errada porque, no caso, o predomínio de uma forma de pensar é justamente o que impossibilita
o entendimento. A alternativa D está incompleta, pois a possibilidade de entendimento através
do debate só é efetiva se as ideias forem colocadas em seus devidos lugares, de maneira que
todos entendam. A alternativa E poderia estar correta, se considerarmos questões de gênero
que podem ser exploradas em charges ou desenhos, porém a alternativa A acaba sendo mais
completa do que a E. É comum em questões do ENEM que estejam corretas mais de uma
alternativa, porém que o estudante tenha que assinalar a mais correta ou completa entre todas.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
(ENEM 2016) A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se
incluem. Atribuir-lhe a ideia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da
sociedade que busca viver diferentemente do que se considera viver na favela. Alguns oficiantes
do direito, ao defenderem ou acusaram réus moradores de favelas, usam em seus discursos
representações previamente formuladas pela sociedade e incorporadas nesse campo
profissional. Suas falas se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela e
que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nela residem.
RINALDI. A. Marginais, delinquentes e vítimas: um estudo sobre a representação da categoria
favelado no tribunal do júri da cidade do Rio de Janeiro. In: ZALUAR, A.; ALVITO, M. (Orgs.).
Um século de favela. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998.
O estigma apontado no texto tem como consequência o(a) :
A) aumento da impunidade criminal.
B) enfraquecimento dos direitos civis.
C) distorção na representação política.
D) crescimento dos índices de criminalidade.
e) ineficiência das medidas socioeducativas.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
Resposta correta: B
A questão trata de uma das consequências mais duras e importantes sobre o processo que vem
sendo desenvolvido ao longo deste plano de estudos: a construção de uma realidade. Quando
se aceita a construção de um estigma sobre determinados povos, é natural que as instituições
aceitem tal estigma, ainda mais se este for benéfico para a manutenção do status quo, ou seja,
que mantenha a ordem das estruturas vigentes. Desta forma, ao aceitarmos que se construa
uma visão pejorativa sobre povos socialmente fragilizados, podemos estar perpetuando esta
fragilidade. Desta forma, a alternativa B é a única que apresenta uma consequência direta do
estigma citado. Pode-se afirmar que as alternativas C e E contribuem como causas destes
estigmas, e que as alternativas A e D são consequências indiretas, podendo ou não derivar da
afirmação presente na alternativa B.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
(ENEM 1998) Em uma disputa por terras, em Mato Grosso do Sul, dois depoimentos são
colhidos: o do proprietário de uma fazenda e o de um integrante do Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terras:
Depoimento 1
“A minha propriedade foi conseguida com muito sacrifício pelos meus antepassados. Não admito invasão.
Essa gente não sabe de nada. Estão sendo manipulados pelos comunistas. Minha resposta será à bala. Esse
povo tem que saber que a Constituição do Brasil garante a propriedade privada. Além disso, se esse governo
quiser as minhas terras para a Reforma Agrária terá que pagar, em dinheiro, o valor que eu quero.” –

proprietário de uma fazenda no Mato Grosso do Sul.
Depoimento 2
“Sempre lutei muito. Minha família veio para a cidade porque fui despedido quando as máquinas chegaram lá
na Usina. Seu moço, acontece que eu sou um homem da terra. Olho pro céu, sei quando é tempo de plantar
e de colher. Na cidade não fico mais. Eu quero um pedaço de terra, custe o que custar. Hoje eu sei que não
estou sozinho. Aprendi que a terra tem um valor social. Ela é feita para produzir alimento. O que o homem
come vem da terra. O que é duro é ver que aqueles que possuem muita terra e não dependem dela para
sobreviver, pouco se preocupam em produzir nela.” – integrante do Movimento dos Trabalhadores

Rurais Sem Terra (MST), de Corumbá – MS.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
A partir da leitura do depoimento 1, os argumentos utilizados para defender a posição do
proprietário de terras são:
I) A Constituição do país garante o direito à propriedade privada, portanto, invadir terras é crime.
II) O MST é um movimento político controlado por partidos políticos.
III) As terras são o fruto do árduo trabalho das famílias que as possuem.
IV) Este é um problema político e depende unicamente da decisão da justiça.
Estão corretas as proposições:
a) I, apenas.
b) I e IV, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, III e IV, apenas.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR
GEOGRAFIA

QUIZ
Resposta correta: D

Afirmativa I - Correta - Leis também são textos em disputa. A Constituição Brasileira garante o direito
à propriedade. Sob a visão do proprietário, a ocupação rompe com este direito.
Afirmativa II - Correta - De acordo com o depoimento do proprietário das terras, este afirma que
integrantes do MST "estão sendo manipulados pelos comunistas". Novamente, é importante ressaltar
que esta é a visão do proprietário, como pede a questão.
Afirmativa III - Correta - O proprietário afirma que seus antepassados trabalharam para adquirir a
terra em questão.
Afirmativa IV - Incorreta - De fato, o problema é político e depende da justiça. Cabe a ela, por
exemplo, medir os pesos sobre o direito à propriedade do ruralista em oposição à função social da
terra que esta terra aparentemente não cumpre. Porém, o proprietário não coloca a decisão da justiça
como soberana, como aponta a afirmativa. Em dois momentos diferentes ele afirma primeiramente que
está disposto a partir para soluções violentas, como o uso de armas, e em seguida que caso a justiça
não fique do lado dele, que o governo terá que pagar o que ele (proprietário) considera justo.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR

HISTÓRIA

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
HISTÓRIA

QUIZ
Observe a lista de afirmativas abaixo:
I – Liberdade de expressão;
II – Respeito às minorias e busca de equidade;
III – Direito de se organizar livremente;
IV – Direito ao porte de arma;
V – Eleições frequentes e idôneas;
VI – Direito de compra de voto por parte dos líderes políticos
Assinale quais das afirmativas acima apresentam critérios que devem estar presentes em um
regime democrático, segundo o texto “O que é democracia?” de Alessandro Nicolli de Mattos:
I, II, IV e V;
I, II, III e V;
II, III, V e VI
II, III, IV, V;

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
HISTÓRIA

QUIZ
Resposta correta: B
No texto de Mattos, são estabelecidos nove critérios, a partir do modelo do cientista político
Robert Dahl, que devem estar presentes, ao menos em algum grau, em um sistema de
governado para esse ser considerado democrático e o direito ao porte de armas e o direito de
compra de voto por parte dos líderes políticos não estão entre esses critérios.
.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
HISTÓRIA

QUIZ
Leia o texto abaixo:
Mesmo se as responsabilidades forem claramente assinadas, os maus governos
puderem ser castigados e os bons eleitos, os eleitores forem bem informados
sobre a relação entre políticos e interesses específicos, e o comportamento dos
políticos em busca de rentabilidades estiver sujeito a escrutínio cuidadoso, a
eleição não é um instrumento suficiente de controle sobre os políticos. Os
governos tomam milhares de decisões que afetam o bem-estar individual. E os
cidadãos têm apenas um instrumento para controlar essas decisões: o voto.

Trecho extraído de: MANIN, Bernard; PRZEWORSKI, Adam; STOKES, Susan C. 2006. Eleições e
representação. Lua Nova, São Paulo, n°67, p. 133
.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
HISTÓRIA

QUIZ
Assinale a alternativa abaixo que apresenta a interpretação mais aproximada da argumentação dos
autores:
a) Os autores apresentam uma crítica às eleições como único meio de controlar as decisões que os
representantes políticos tomam para definir os rumos de uma sociedade, este é um problema típico
das democracias participativas;
b) No trecho destacado, os autores sugerem que enquanto houverem eleições, não há possibilidade
de controle sobre os políticos;
c) Os autores afirmam que as eleições são um instrumento muito limitado que os cidadãos tem para
controlar os representantes políticos, este é um problema que se apresenta com frequência em
regimes democráticos representativos;
d) A argumentação dos autores defende que ainda que existam maus políticos e esses possam de
alguma forma colocar interesses privados à frente de interesses públicos, as eleições são um
mecanismo eficaz de controle desses políticos.
.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
HISTÓRIA

QUIZ
Resposta correta: C
Além de apresentar a crítica que os autores fazem aos limites das eleições, também coloca esse
como um problema que, geralmente, é associado à democracia representativa. Já a alternativa
D está incorreta pois não apresenta a evidente crítica dos autores ao limite das eleições como
único mecanismo de controle dos políticos.
A alternativa A está incorreta, pois apesar de os autores de fato fazerem uma crítica às eleições
como único mecanismo de controle dos políticos, esse é um problema que, geralmente, está
associado a um tipo de democracia representativa e não participativa. A alternativa B está
incorreta porque os autores não estabelecem uma ligação direta entre a existência de eleições e
a existência de maus políticos, apenas afirmam que as eleições são um mecanismo limitado
para o controle dos cidadãos sobre os políticos.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
HISTÓRIA

QUIZ
Leia com atenção os trechos abaixo:
A principal função da participação na teoria da democracia participativa é, portanto, educativa;
educativa no mais amplo sentido da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisição de
prática de habilidades e procedimentos democráticos. Por isso, não há nenhum problema especial
quanto à estabilidade de um sistema participativo; ele se auto-sustenta por meio do impacto educativo
do processo participativo.
PATEMAN, Carole. 1992. Participação e Democracia. São Paulo: Ed. Paz e Terra, p. 61).

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
HISTÓRIA

QUIZ
Assinale abaixo a alternativa incorreta:
a) Os trechos citados apresentam consequências positivas para a sociedade da aplicação de um
modelo democrático que gere mecanismos de participação popular;
b) As duas autoras entendem que o grande ganho da democracia participativa é o criação de uma
cultura de participação na população, em que aqueles cidadãos que antes não se viam capazes de
tomar decisões, consigam compreender que podem e devem interferir nesse processo;
c) No primeiro trecho, a autora afirma que a democracia representativa se sustenta por si própria em
função do impacto educativo que gera na sociedade. Em concordância com este trecho, a autora do
segundo trecho, afirma que a participação democrática gera uma noção ampliada de cidadania;
d) As duas autoras afirmam que a participação popular tem um impacto positivo na sociedade, pois
acaba por gerar uma noção de cidadania ampliada, em que as pessoas se reconhecem como
sujeitos ativos no processo político. Ainda assim, fica evidente que ambas concordam que este
sistema é impossível de ser aplicado na prática
.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
HISTÓRIA

QUIZ
A questão pede para que a alternativa incorreta seja marcada, portanto, nesse caso, a
alternativa mais apropriada é a letra d.
A primeira frase não apresenta nenhum erro, já que os textos destacados tratam justamente dos
efeitos educativos que a geração de mecanismos de participação popular têm numa
determinada sociedade, enfatizando que isto gera uma maior noção de pertencimento das
pessoas ao processo de tomadas de decisões políticas, o que acaba por influenciar numa
concepção mais consciente do que é ser cidadão. O problema está na segunda sentença, já que
esta afirma que as autoras não considerem possível a aplicação da ideia de participação
democrática possível. Ainda que o segundo trecho não trate dos problemas da aplicação desse
modelo, no primeiro trecho a autora afirma que a democracia participativa é perfeitamente
sustentável, justificando que isso ocorreria justamente pelo efeito psicológico e educativo do
processo de participação.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR

LÍNGUA
PORTUGUESA

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Uma política pública costuma passar por vários processos. Em geral, o primeiro passo para uma
política pública é:
a) definir os objetivos da política pública
b) implementar a política pública
c) tomar decisões sobre seus detalhes
d) conhecer o problema social
e) fazer uma reportagem sobre a política pública

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Resposta correta: D
O primeiro passo é conhecer o problema social, sua urgência e avaliar o custo-benefício. Em
seguida vem a formação da agenda com os objetivos pretendidos, a formulação da política com
seus detalhes, a tomada de decisão e a implementação, para por fim voltar a avaliar.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

QUIZ

PORTUGUESA

A produção das políticas públicas são entendidas como uma coprodução entre o Estado e a
sociedade. Atuam como representativos da participação social os seguintes grupos, exceto:
a) Imprensa
b) Sindicatos
c) Organizações Sociais
d) Entidades de Representação Empresarial
e) Prefeitos

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Resposta correta: E
Os prefeitos, assim como governadores e presidente, fazem parte do poder executivo, que
representam o Estado.

Porque as outras estão erradas:
Todos os outros grupos atuam representando os interesses da sociedade (e não individuais,
mas como grupos).

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

QUIZ

PORTUGUESA

Leia o trecho da reportagem sobre saneamento: “São mais de 3 mil municípios sem nenhum tipo de
planejamento para tratamento de água e esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”. O trecho pode ser usado, em um texto
argumentativo, como argumento de:
a) citação, pois cita os dados referidos
b) provas, pois os dados provam um ponto
c) exemplificação, pois dá o exemplo do que deve mudar
d) crença pessoal, pois o autor apresenta algo em que acredita
e) causa e consequência, pois mostra a razão pela falta de tratamento

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Resposta correta: B
Os argumentos que apresentam dados são chamados de argumentos de provas ou de dados,
pois trazem informações concretas que embasam um ponto de vista.
Porque as outras estão erradas:
Letra A: citação seria um argumento que cita um especialista ou um documento.
Letra C: a exemplificação é quando se relata um fato ocorrido. Além disso não há exemplo do
que deve mudar no trecho.
Letra D: não há afirmação de crença pessoal neste trecho.
Letra E: não há relação de causa e consequência neste trecho.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

QUIZ

PORTUGUESA

São vários os textos que podem ser argumentativos. A Carta Aberta pode se enquadrar nestes textos.
Sobre a Carta Aberta, podemos afirmar que seu principal objetivo pode ser:
a) comparar diferentes opiniões sobre um assunto
b) descobrir se a pessoa pública está bem informada
c) manifestar a opinião de um grupo sobre o assunto
d) demonstrar suas emoções para comover o leitor
e) instruir uma pessoa sobre como ela deve realizar algo

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Resposta correta: C
A carta aberta se caracteriza por ser um veículo de informação coletiva, ou seja, de um grupo, e
tem o objetivo de informar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto.
Porque as outras estão erradas:
Letra A: pode apresentar diferentes opiniões, mas se foca em defender um ponto de vista e não
a comparar de vários.
Letra B: não tem o objetivo de descobrir nada sobre a pessoa, ainda que possa servir para
informar ela.
Letra D: as cartas abertas não se caracterizam por ter uma linguagem emotiva forte em todo o
seu texto, mesmo que possam aparecer alguns trechos emotivos.
Letra E: as cartas abertas podem conter instruções, mas este não é o principal objetivo delas.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
O que é senso comum?
a) Senso comum é um conjunto de opiniões críticas, crenças, tradições e modos de viver que se
desenvolvem em uma sociedade e faz parte da herança cultural de cada povo. São as tradições
que passam de geração em geração e são aceitas como verdades, sem questionamentos.
b) Senso comum é um conjunto de opiniões, crenças, tradições e modos de viver que se
desenvolvem em uma casa e faz parte da herança cultural da família. São as tradições que
passam de geração em geração e são aceitas como verdades, sem questionamentos.

c) Senso comum é um conjunto de opiniões, crenças, tradições e modos de viver que se
desenvolvem em uma sociedade e faz parte da herança cultural de cada povo. São as tradições
que passam de geração em geração e são aceitas como verdades, sem questionamentos.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Resposta correta: C
Senso comum é um conjunto de opiniões, crenças, tradições e modos de viver que se
desenvolvem em uma sociedade e faz parte da herança cultural de cada povo. São as tradições
que passam de geração em geração e são aceitas como verdades, sem questionamentos.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
O que significa senso crítico?
a) Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e aprofundada.
Através do senso crítico, a pessoa aprende a buscar a verdade questionando e refletindo
profundamente sobre cada assunto.
b) Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e superficial.
Através do senso crítico, a pessoa aprende a buscar a verdade questionando e refletindo
profundamente sobre cada assunto.

c) Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma emocional e
aprofundada. Através do senso crítico, a pessoa aprende a buscar a verdade questionando e
refletindo profundamente sobre cada assunto.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Resposta correta: A
Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e aprofundada.
Através do senso crítico, a pessoa aprende a buscar a verdade questionando e refletindo
profundamente sobre cada assunto.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Qual a importância do senso crítico para a análise de preconceitos de gênero?
a) Com o senso crítico podemos defender nossas crenças e como elas formam nossos
preconceitos. O senso crítico nos permite o processo de metacognição e a investigação dos
preconceitos de gênero.
b) Com o senso crítico podemos investigar de onde vem nossas crenças e como elas formam
nossos preconceitos. O senso crítico nos permite o processo de metacognição e a investigação
dos preconceitos de gênero livre da sombra do senso comum.

c) Com o senso crítico podemos justificar com argumentos nosso senso comum e preconceitos.
Uma vez que conseguimos identificar suas origens, já temos justificativa para tais preconceitos.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Resposta correta: B
Com o senso crítico podemos investigar de onde vem nossas crenças e como elas formam
nossos preconceitos. O senso crítico nos permite o processo de metacognição e a investigação
dos preconceitos de gênero livre da sombra do senso comum.
A alternativa A está errada pois podemos compreender nossas crenças e como elas formam
nossos preconceitos, mas não defendê-las. Já a alternativa C não está correta pois novamente,
podemos compreender de onde vem nosso senso comum e preconceitos, mas não justificá-los.
Não é porque temos a origem de nossos preconceitos que temos justificativas para mantê-los. A
palavra “justificar” aqui passa a impressão de que estamos autorizados pelo raciocínio crítico a
manter esses preconceitos.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Qual a importância do senso crítico para a análise de políticas públicas?
a) O senso crítico nos ajuda a investigar melhor uma proposta de forma analítica e investigativa.
Não há como analisar uma política pública sem investigar seu contexto de aplicação e se ela faz
sentido. Uma mesma política pública pode ser boa para um país e ruim para outro, por exemplo.
b) O senso crítico nos permite saber se uma política pública é boa ou ruim. Com o senso crítico
podemos determinar quais os problemas ou os méritos de uma proposta. Uma mesma política
pública é boa para um país e ruim para outro, por exemplo.

c) O senso crítico é essencial para a análise de políticas públicas. Não podemos analisar
políticas públicas com preconceitos. Precisamos usar nosso senso comum para analisá-las.
.

QUESTÕES DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
VESTIBULAR
QUINTO
LÍNGUA
MOMENTO

PORTUGUESA

QUIZ
Resposta correta: A
O senso crítico nos ajuda a investigar melhor uma proposta de forma analítica e investigativa.
Não há como analisar uma política pública sem investigar seu contexto de aplicação e se ela faz
sentido. Uma mesma política pública pode ser boa para um país e ruim para outro, por exemplo.
A alternativa B está errada pois nem sempre conseguimos ter certeza se uma política pública é
absolutamente boa ou ruim, essa é uma tarefa difícil, uma política pública pode ser importante e
útil e ficar no limbo entre “boa” e “ruim”. Uma mesma política “pode” ser boa para um país e ruim
para outro. Pelos mesmo motivos anteriores, por ser difícil de identificar em alguns casos. Nem
todas políticas públicas são difíceis de julgar como boas ou ruins, no entanto.
Já a alternativa C não está correta pois precisamos usar nosso senso crítico, não nosso senso
comum.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR

MATEMÁTICA

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
MATEMÁTICA

QUIZ
O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta
a evolução do total de vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011.

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda
absolutas em 2011 foram:
a) março e abril.
b) março e agosto.
c) agosto e setembro.
d) junho e setembro.
e) junho e agosto.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
MATEMÁTICA

QUIZ
Resposta correta: E
Para resolver essa questão, basta analisar o gráfico dado no exercício. Para cada mês há um ponto que
corresponde ao valor das vendas desse mês. Mesmo que não tenhamos valores numéricos para cada
mês, podemos perceber que, quanto mais alto o ponto, maior a venda, e quanto mais baixo o ponto,
menor a venda desse mês. Facilmente observamos que o mais alto dos pontos corresponde ao mês de
junho, e o mais baixo dos pontos corresponde ao mês de agosto. Podemos concluir com essa análise
que o mês de junho teve a maior venda absoluta, e o mês de agosto teve a menor venda absoluta.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
MATEMÁTICA

QUIZ
A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e
resolvidas pelo Setor de Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa, em uma dada semana. O
gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, o de linha contínua é o
número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou
demorarem mais de um dia para serem resolvidas.
O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana
em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou
seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede
o número de reclamações recebidas.
Baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas
informações do gráfico, o gerente de atendimento pôde concluir
que o nível de eficiência foi muito bom na:
a) segunda e na terça-feira.
b) terça e na quarta-feira.
c) terça e na quinta-feira.
d) quinta-feira, no sábado e no domingo.
e) segunda, na quinta e na sexta-feira.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
MATEMÁTICA

QUIZ
Resposta correta: B
Analisando o enunciado do problema e o gráfico, observamos que a linha tracejada representa as
reclamações recebidas e a linha contínua representa as reclamações resolvidas. Se nós desejamos
identificar os dias em que o número de reclamações resolvidas excedeu as reclamações recebidas,
basta procurar no gráfico os dias em que a linha contínua atingiu maiores picos em relação à linha
tracejada. No gráfico, podemos constatar que tal fato ocorreu apenas na terça e na quarta. Portanto, são
esses os dias em que o nível de eficiência foi muito bom.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
MATEMÁTICA

QUIZ
O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo
orgânico de duas pessoas.
O dia da semana que o gráfico mostra que as
produções de lixo das duas pessoas foram iguais é:
a) 2ª feira
b) 4ª feira
c) 6ª feira
d) Sábado
e) Domingo

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
MATEMÁTICA

QUIZ
Resposta correta: E
Repare que existe interseção das linhas azul e vermelha apenas no domingo, onde cada uma
produziu 10 kg de lixo orgânico.

Sugestão: Pedir que os alunos criem uma questão dissertativa e uma questão de múltipla escolha
que só pode ser respondida a partir de um dos gráficos construídos no Momento 4.

QUESTÕES DE

VESTIBULAR

SOCIOLOGIA

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
(ENEM/2015) A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito,
que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de
espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a
diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa
com base nela reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar.
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2003.
Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o
mesmo objeto, eles
a) recorriam aos clérigos
b) entravam em conflito.
c) consultavam os anciãos.
d) apelavam aos governantes.
e) exerciam a solidariedade.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
Resposta correta: B
Segundo Hobbes, o homem em seu estado de natureza, ou seja, vivendo em uma sociedade
sem Estado, estabelece a guerra constante. A famosa frase que resume a natureza egoísta e
violenta dos homens é “o homem é o lobo do homem”. Em outras palavras, para Hobbes, se não
existir um Estado para regular nossas relações políticas, viveríamos no caos e na insegurança.
É importante notar também que o enunciado indica a “constituição da sociedade civil”, ou seja,
antes do surgimento do Estado não existe sociedade civil.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
(ENEM/2014) Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser
expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A
maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste das
ações da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em
comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando
garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que
não faça parte dela.
LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1978.
Segundo a Teoria da Formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão
deve
a) manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável.
b) abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum.
c) abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte.
d) concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade.
e) renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência.
.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
Resposta correta: D
Para John Locke, a legitimidade do Estado está na defesa da propriedade privada e garantia da
liberdade individual. Para tanto, Locke argumenta que os homens devem abrir mão de fazer
justiça e delegar essa função ao Estado.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
(ENEM/2012) O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que
só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade
fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo
social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua
existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que
cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no
todo.
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que
a) o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza.
b) as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural.
c) o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele.
d) o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto.
e) as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.
.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
Resposta correta: C
Rousseau remonta à origem da desigualdade entre os homens para formular sua teoria do
contrato social. A desigualdade surge com a propriedade privada. Por esse motivo, a maioria
dos homens encontram-se acorrentados, quando, em seu estado de natureza, eram livres, bons
selvagens. A sociedade corrompe o homem. Por esse motivo, a legitimidade do Estado, para
Rousseau, está na vontade da maioria.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
(Enem 2014) Texto 1: “Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida
apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões
públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se
estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação.”
TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado).

Texto 2: “Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de administrar
justiça e exercer funções públicas; algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de
tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem
sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados.”
ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985.

Comparando os textos l e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto para Aristóteles (no
século IV a.C.), a cidadania era definida pelo(a)
a) prestígio social.
b) acúmulo de riqueza.
c) participação política.
d) local de nascimento.
e) grupo de parentesco

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
Resposta correta: C
É preciso entender que em cada época há uma diferente concepção de cidadania, interpretando
os textos da questão, para os gregos a cidadania estava definida pela participação na política.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
(Enem 2013) Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de
homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram
ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no
governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não
assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda
piores para seus semelhantes.
ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013.

A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a
a) ampliação da noção de cidadania.
b) reformulação de concepções religiosas.
c) manutenção de ideologias conservadoras.
d) implantação de cotas nas listas partidárias.
e) alteração da composição étnica da população.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
Resposta Correta: A
A concepção de quem era cidadão nos EUA não levava em consideração algumas minorias,
como a comunidade gay, mas a medida que as minorias vão conquistando mais direitos, faz
com que o conceito de cidadania vá se alargando, e incorporando parcelas da população que
antes estavam a margem.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
(Enem 2011) Texto 1: A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo
decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda coletividade.
GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 1997 (adaptado).
Texto 2: É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos
governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela
imprensa.
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 2010.

Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de comunicação, de
acordo com o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade por
a) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar.
b) fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública.
c) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos.
d) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização política.
e) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
Resposta Correta: B
Para que haja participação política é necessário que outros direitos sejam garantidos para que
todo cidadão tenha a liberdade, e os conhecimentos para que possa participara e tomar uma
decisão consciente. Assim sendo, o papel da mídia é fundamental para que cada cidadão tenha
acesso a informações que não estão diretamente ligadas ao seu cotidiano.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
SOCIOLOGIA

QUIZ
(Enem 2014) Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da
população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e
a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos
orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial — descendentes de africanos, povos indígenas,
descendentes de europeus, de asiáticos — para interagirem na construção de uma nação
democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. Acesso em: 21
nov. 2013 (adaptado).
A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da
inclusão social a:
a) práticas de valorização identitária.
b) medidas de compensação econômica.
c) dispositivos de liberdade de expressão.
d) estratégias de qualificação profissional.
e) instrumentos de modernização jurídica.
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Resposta Correta: A
Para que se chegue a uma sociedade mais igual se faz necessário que não seja feita somente
políticas de redistribuição de renda mas também políticas que reconheçam as diferentes
minorias que compõem o pais, fazendo com que os estudantes sintam que a sua cultura
também faça parte da cultura nacional, e não seja uma cultura marginalizada.
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QUIZ
(ENEM 2017)
Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram
desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais
rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração, ou por conta de legados
coloniais e imperiais.
GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado).
Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade
descrito demanda, simultaneamente,
a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.
b) universalização de direitos e respeito à diversidade.
c) segregação do território e estímulo ao autogoverno.
d) políticas de compensação e homogeneização do idioma.
e) padronização da cultura e repressão aos particularismos.

QUESTÕES DE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

VESTIBULAR
QUINTO
MOMENTO
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QUIZ
Resposta Correta: B
Para que um país multiétnico garanta que todos seus cidadãos tenham seus direitos garantidos,
tem que garantir que eles sejam garantidos independente de raça, gênero, orientação sexual ou
religião.
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(Enem 2017)
Procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão
das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta
com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com
crescimento do Produto Nacional Bruto, ou industrialização. O crescimento do PNB pode ser
muito importante como um meio de expandir as liberdades. Mas as liberdades dependem
também de outros determinantes, como os serviços de educação e saúde e os direitos civis.
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 2010.
A concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre
a) incremento da indústria e atuação no mercado financeiro.
b) criação de programas assistencialistas e controle de preços.
c) elevação da renda média e arrecadação de impostos.
d) garantia da cidadania e ascensão econômica.
e) ajuste de políticas econômicas e incentivos fiscais.
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Resposta Correta: D
O texto defende que, para que haja um desenvolvimento real de um país não podemos focalizar
em aspectos econômicos, mas também na expansão dos direitos como educação e saúde para
todos os cidadãos.
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(Unicamp 2015) A igualdade, a universalidade e o caráter natural dos direitos humanos
ganharam uma expressão política direta pela primeira vez na Declaração da Independência
americana de 1776 e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Embora se
referisse aos “antigos direitos e liberdades” estabelecidos pela lei inglesa e derivados da história
inglesa, a Bill of Rights inglesa de 1689 não declarava a igualdade, a universalidade ou o caráter
natural dos direitos. Os direitos são humanos não apenas por se oporem a direitos divinos ou de
animais, mas por serem os direitos de humanos em relação uns aos outros.
Assinale a alternativa correta:
a) A prática jurídica da igualdade foi expressa na Declaração de Independência dos EUA e
assegurada nos países independentes do continente americano após 1776.
b) A lei inglesa, ao referir-se aos antigos direitos, preservava a hierarquia, os privilégios
exclusivos da nobreza sobre a propriedade e os castigos corporais como procedimento jurídico.
c) No contexto da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
significou o fim do Antigo Regime, ainda que tenham sido mantidos os direitos tradicionais da
nobreza.
d) Os direitos do homem, por serem direitos dos humanos em relação uns aos outros, significam
que não pode haver privilégios, nem direitos divinos, mas devem prevalecer os princípios da
igualdade e universalidade dos direitos entre os humanos.
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Resposta Correta: D
A inovação dessas declarações, assim como da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é
de que todo e qualquer ser humano teria direito a eles independente de raça, religião, gênero ou
até mesmo se cometer algum crime.
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(Enem 2015) Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos
de movimentos sociais brasileiros nos últimos vinte anos foi no plano da reconstrução do
processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político,
da retomada da democracia e do fim do Regime Militar. Trata-se da reconstrução ou construção
de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela
redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a
população e com o Estado.
GOHN, M. G. M. Os sem-terras, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2003 (adaptado).
No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para:
a) diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados.
b) tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais.
c) difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política.
d) ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos.
e) fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado.
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Resposta Correta: B
A conquista de direitos não acontece de cima para baixo, mas a partir da luta dos diversos
setores da sociedade civil por mais direitos, portanto, os movimentos sociais como a expressão
da sociedade brasileira que a democracia deveria ser um valor da sociedade, mais do que a
formalidade das eleições ou de partidos políticos que estão diretamente ligados a estrutura
política
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