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INGLÊS – Graziela Faro e Israel Santos

1) ENEM 2014
Turning Brown
A four-year-old boy was eating an apple in the back seat of the
car, when he asked, “Daddy, why is my apple turning brown?”
“Because,” his dad explained, “after you ate the skin off, the meat
of the apple came into contact with the air, which caused it to
oxidize, thus changing the molecular structure and turning it into a
different color.”
There was a long silence. Then the son asked softly, “Daddy, are
you talking to me?”

No texto Scared fit, que relata a experiência de Amanda de la
Paz relacionada aos cuidados com a saúde, a palavra scared
faz referência ao seu medo de
A) emagrecer mais que o necessário.
B) encarar exercícios físicos pesados.
C) enfrentar sua aparência no espelho.
D) sofrer as consequências de seu descuido.
E) enfrentar uma dieta com restrição de doces.
4) ENEM 2011

Disponível em: http://hayspost.com. Acesso em: 10 nov. 2011.

Considerando os participantes da conversa nessa piada,
nota-se que o efeito de humor é obtido em função
A) da dificuldade que o pai estava enfrentando para dar uma
resposta ao filho.
B) de o pai dizer que a maçã tem carne e que muda de cor em
contato com o ar.
C) de um menino de quatro anos entender uma explicação
científica sobre a oxidação.
D) do fato de a criança não saber por que a maçã que estava
comendo era marrom.
E) da escolha inadequada do tipo de linguagem para se
conversar com uma criança.
2) ENEM 2011

Disponível em: http://www.comics.com. Acesso em: 28 abr. 2011.

A tirinha é um gênero textual que, além de entreter, trata de
diferentes temas sociais. No caso dessa tirinha, as falas no
3º quadrinho revelam o foco do tema, que é
A) a curiosidade dos filhos ao interpelarem os pais.
B) a desobediência dos filhos em relação aos pais.
C) a paciência dos pais ao conversarem com os filhos.
D) a postura questionadora dos filhos em relação aos pais.
E) o cansaço dos pais em repetir as coisas para os filhos.
5) ENEM 2014
Masters of War
Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build the big bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks

GLASBERGEN, R. Today’s cartoon. Disponível em: http://www.glasbergen.com. Acesso em: 23 jul. 2010.

Ao estabelecer uma relação entre a Matemática e o blues a
partir da opinião pessoal de um dos rapazes, a charge
sugere que
A) as canções iniciadas com a contagem de 1 a 4 fazem lembrar
o blues.
B) o blues, com seu ritmo depressivo, alivia o sentimento
causado pela Matemática.
C) as canções devem se iniciar com a contagem de 1 a 4 para se
tornarem tristes.
D) o blues, assim como a Matemática, consegue despertar um
sentimento inspirador.
E) o sentimento despertado pela Matemática serve como
motivação para o blues.

You that never done nothin'
But build to destroy
You play with my world
Like it's your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly
Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain
BOB DYLAN. The Freewheelin’ Bob Dylan. Nova York: Columbia Records, 1963 (fragmento).

3) ENEM 2012
Scared fit
My body was telling me things I did not want to hear. In February
2010, my doctor confirmed what my body was
telling me. My not feeling well was a result of years of neglecting
my body and diet. At 62, I had developed high blood pressure,
type 2 diabetes, and my cholesterol was going through the roof.
At 4’ 10” and weighing 227 pounds, the problem was in the mirror
looking back at me. My doctor said, “lose weight, start eating
healthy, and start exercising if you want to live to a ripe old age”.
Needless to say, I was scared I wouldn’t see my grandkids and
great-grandkids grow up.
PAZ, A. Disponível em: www.healthandfitnessmag.com. Acesso em: 28 fev. 2012.

Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e
reflexões que aparecem na forma de protesto contra
a) o envio de jovens à guerra para promover a expansão
territorial dos Estados Unidos.
b) o comportamento dos soldados norte-americanos nas
guerras de que participaram.
c) o sistema que recruta soldados para guerras motivadas por
interesses econômicos.
d) o desinteresse do governo pelas famílias dos soldados
mortos em campos de batalha.
e) as Forças Armadas norte-americanas, que enviavam homens
despreparados para as guerras.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
1) (Prof. Camillo) A constituição dos dias atuais é a que se
segue. Os homens que são filhos de pai e mãe cidadãos têm
direito à cidadania completa e são inscritos na lista de seus
concidadãos nos demos quando completam dezoito anos de
idade. Depois de registrados, os membros do demo votam, sob
juramento, primeiro: quais deles consideram ter, de fato, atingido
a idade legal e os que não a atingiram retornam ao status de
criança; segundo: quais os homens que são livres e nascidos
como a lei prescreve. Se decidem que um homem não é livre, ele
pode apelar para o tribunal, enquanto os concidadãos do demo
elegem cinco de seu grupo como acusadores; se for decidido
que o julgado não tem direito de ser registrado como cidadão, a
cidade o vende como escravo, mas se ele vencer a causa os
representantes do demo são obrigados a registrá-lo.

informados de uma profecia na qual o filho mataria o pai e
se casaria com a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um
criado que matasse o menino. Porém, penalizado com a
sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses
que morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo
soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu então da
casa de seus pais para evitar a tragédia. Eis que,
perambulando pelos caminhos da Grécia, encontrou-se
com Laio e seu séquito, que, insolentemente, ordenou que
saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os
integrantes do grupo, sem saber que entre eles estava seu
verdadeiro pai. Continuou a viagem até chegar a Tebas,
dominada por uma Esfinge. Ele decifrou o enigma da
Esfinge, tornou-se rei de Tebas e casou-se com a rainha,
Jocasta, a mãe que desconhecia.
Disponível em: http://www.culturabrasil.org. Acesso em: 28 ago. 2010 (adaptado).

(ARISTÓTELES. A Constituição de Atenas)

O texto de Aristóteles representa a definição do cidadão em
Atenas no século IV a.C. Uma diferença entre o conceito antigo e
o moderno de cidadania refere-se a:
A) a profissão dos indivíduos.
B) a ideologia dos indivíduos.
C) as posses dos indivíduos.
D) o gênero dos indivíduos.
E) a raça dos indivíduos.
2) (Prof. Camillo) Eis dois homens frente a frente: um, que
querservir, o outro, que aceita, ou deseja, ser chefe. Oprimeiro
une as mãos e, assim juntas, coloca-as nasmãos do segundo:
claro símbolo de submissão. Aomesmo tempo, a personagem
que oferece as mãospronuncia algumas palavras, muito breves,
pelasquais se reconhece quem está na sua frente. Depois,chefe
e subordinado beijam-se na boca: símbolo deacordo e de
amizade. A vassalagem era uma forma dedependência própria
das classes superiores, determinada,acima de tudo, pela
vocação guerreira e pelado comando.

No mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do
destino e do determinismo. Ambos são características do
mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e
providência divina. A expressão filosófica que toma como
pressuposta a tese do determinismo é:
A) “Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu
tinha de mim mesmo.” Jean Paul Sartre
B) “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que
Deus nela escreva o que quiser.” Santo Agostinho
C) “Quem não tem medo da vida também não tem medo
da morte.” Arthur Schopenhauer
D) “Não me pergunte quem sou eu e não me diga para
permanecer o mesmo.” Michel Foucault
E) “O homem, em seu orgulho, criou a Deus a sua imagem
e semelhança.” Friedrich Nietzsche

Bloch, marc. A sociedade feudal. Lisboa: edições 70. p. 179-181. (Adaptado.)

A análise feita sobre a dinâmica das relações sociais
medievais sugere que:
A) a relação de vassalagem era uma relação entre
homensde
classes
sociais
distintas
que
se
associavamdevido à necessidade de mão de obra nas
propriedadesrurais dos nobres medievais.
B) o contrato de vassalagem seguia uma formalidadetípica
de uma sociedade marcada pela oralidade – juramentode
fidelidade e beijo – e que se estabeleciaentre homens de
mesma origem social que se colocavamem posições
desiguais nesse contrato.
C) o modelo de associação utilizado pelo contratofeudovassálico seguia um modelo herdado da legislaçãoromana
e remete à origem dos imperadoresromanos, que eram
saudados pelo chefe do senadocom o beijo da paz no
momento de sua coroação.
D) a relação de vassalagem era a base da estrutura
depoder da sociedade feudal, uma vez que os
vassalosdeviam obediência e prestação de serviços
agráriosna forma de servidão a um único senhor feudal.
E) o juramento de fidelidade realizado pelo vassalo eraum
compromisso de lealdade militar a outro senhorem troca
de dependência econômica, uma vez queos cavaleiros
recebiam soldo e o direito de saque.
3) (Prof Alexandre) (ENEM/PPL-2010) Quando Édipo
nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram

4) (Prof. Batata) (FATEC) Considere a foto para
responder à questão.

O Arco do Triunfo foi iniciado por ordem de Napoleão
Bonaparte em 1806, e a Paris dos boulevares (das
avenidas) surgiu a partir da reforma urbana implantada
pelo barão Haussmann, prefeito de Paris entre 1853 e
1870, período em que a França era governada por Luís
Bonaparte. A foto demonstra o resultado final dessas duas
iniciativas que representam a vitória do projeto
A) socialista de uma cidade em que seus espaços devem
pertencer igualmente a todos os cidadãos.

B) burguês em que o embelezamento da cidade, os
parques, novos edifícios e monumentos devem atender
mais às necessidades da classe burguesa do que às da
população mais pobre.
C) anarquista de uma cidade onde a população não
precisaria de um órgão governamental, pois os próprios
cidadãos a governariam
D) neoliberal em que a economia da cidade deve ser
gerada não mais pelo investimento do Estado e sim pelo
livre investimento das empresas privadas.

7) (Prof. Alexandre) (ENEM/PPL-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.

5) (Prof. Camillo) O fim último, causa final e desígnio dos
homens(...), ao introduzir aquela restrição sobre si
mesmos, sob a qual os vemos viver nos Estados, é o
cuidado com sua própria conservação e com uma vida
mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela
mísera condição de guerra que é
a
consequência
necessária (...) das paixões naturais dos homens, quando
não há um poder visível capaz de os manterem em
respeito, forçando-os, por
medo do castigo, ao
cumprimento de seus pactos (...).
(Thomas Hobbes. Leviatã, 1651. In: Os pensadores, 1983.)

De acordo com o texto,
A) os homens são bons por natureza, mas a sociedade
instiga a disputa e a competição entre eles.
B) as sociedades dependem de pactos internos de
funcionamento que diferenciem os
homens
bons
dosmaus.
C) os castigos permitem que as pessoas aprendam
valores religiosos, necessários para sua convivência.
D) as guerras são consequências dos interesses dos
Estados,
preocupados em expandir seus domínios
territoriais.
E) os Estados controlam os homens, permitindo sua
sobrevivência e o convívio social
entre eles.

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.
8) (Prof. Rony) (ESPM) A imagem abaixo foi bastante
difundida nos anos 1990 especialmente a partir da
publicação de uma obra clássica do geógrafo britânico
David Harvey, Condição pós moderna. Guarda estreita
relação com a mensagem divulgada na canção:

6) (Prof. Alexandre) (ENEM/PPL-2013) Mas, sendo
minha intenção escrever algo de útil para quem por tal se
interesse, pareceu-me mais conveniente ir em busca da
verdade extraída dos fatos e não à imaginação dos
mesmos, pois muitos conceberam repúblicas e
principados jamais vistos ou conhecidos como tendo
realmente existido.
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Disponível em: www.culturabrasil.pro.br. Acesso em: 4 abr. 2013.

A partir do texto, é possível perceber a crítica
maquiaveliana à filosofia política de Platão, pois há nesta
a
A) elaboração de um ordenamento político com
fundamento na bondade infinita de Deus.
B) explicitação dos acontecimentos políticos do período
clássico de forma imparcial.
C) utilização da oratória política como meio de convencer
os oponentes na ágora.
D) investigação das constituições políticas de Atenas pelo
método indutivo.
E) idealização de um mundo político perfeito existente no
mundo das ideias.

A) Terra! Terra! por mais distante, o errante navegante
quem jamais te esqueceria. "Terra", de Caetano Veloso.
B) Há soldados armados, amados ou não, quase todos
perdidos de armas na mão. "Pra não dizer que não falei
das flores", de Geraldo Vandré.
C) Pra começar, quem vai colar, os tais caquinhos do
velho mundo? Pátrias, famílias, religiões e preconceitos,
chegou não tem mais jeito. "Pra começar", Marina Lima e

Antonio Cícero.
D) Antes mundo era pequeno porque Terra era grande.
Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena.
"Parabolicamará", de Gilberto Gil.
E) Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te
maltratando por dinheiro, tu que é a nave nossa irmã. "O
sal da Terra. Beto Guedes".

D) fundação espanhola de uma ordem integrada, cuja
sustentação eram determinações reais jurídicas e políticas
restritivas ao poder da elite local.
11) (Prof. Daniel) (UEL-adaptada) A imagem abaixo
destaca uma das facetas exploratórias dos primeiros
momentos da Revolução Industrial.

9) (Prof. Yuri) (UFRJ) Para Sérgio Buarque de Holanda
(2005), um dos traços fundantes de nossa identidade,
resultado de nosso passado de colônia portuguesa, seria a
rejeição à impessoalidade e a busca por tratamentos
especiais em situações que seriam, em outras culturas,
tratadas a partir de critérios de universalidade - o famoso
“jeitinho brasileiro”. Essa característica da identidade
brasileira foi nomeada pelo autor como:
A) cordialidade
B) simpatia
C) indignação
D) coragem
E) preconceito

10) (Prof. Yuri) (UFG)Leia os textos a seguir.
A presteza com que o Estado espanhol – eliminando
ambições de colonos, infidelidades de ouvidores e
rivalidades de toda índole – recria as novas possessões à
imagem e semelhança da metrópole é tão assombrosa
como a solidez do edifício social que constrói. A sociedade
colonial é uma ordem feita para durar.
PAZ, Octávio. Conquista e colônia. In: O labirinto da solidão e postscriptum. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1984. p. 93

Mas não é preciso ir tão longe na história e na geografia.
Em nosso próprio continente a colonização espanhola
caracterizou-se largamente pelo que faltou à portuguesa:
por uma aplicação insistente em assegurar o predomínio
militar, econômico e político da metrópole sobre as terras
conquistadas, mediante a criação de grandes núcleos de
povoação estáveis e bem ordenados.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. O semeador e o ladrilhador. In: Raízes do Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995. p. 95-96.

Entre as décadas de 1930 e 1950, Sérgio Buarque de
Holanda e Octávio Paz responsabilizaram-se pela escrita
de ensaios, cuja pretensão era desvendar a singularidade
cultural de suas ambiências nacionais. Diante do exposto
e comparando os textos, conclui-se que o olhar dirigido ao
passado colonial revela a
A) aproximação entre os modelos colonizadores ibéricos,
cuja intervenção buscou estabelecer uma ordem colonial
que sustentasse a metrópole.
B) associação entre o determinismo geográfico e a
história, cuja consequência foi uma organização política
débil em virtude do ambiente inóspito.
C) afirmação do atraso político português, cujo resultado
foi a incapacidade de fixar o imaginário de um império uno,
tal como o espanhol.

A) A exploração da mão de obra, a fim de recuperar os
investimentos com as maquinarias e aumentar os lucros
com a produção. Para conseguir tal intento, os
assalariados tinham que cumprir em média 15 horas de
trabalho por dia, sendo que mulheres e crianças –
consideradas inferiores – foram comumente utilizadas
como mão de obra por se constituírem em força de
trabalho mais barata.
B) A crise econômica que arrasou a Inglaterra na segunda
metade do século XIX abriu espaço para que os Estados
Unidos colocassem no mercado seus produtos
industrializados. A partir de então, o capitalismo foi se
consolidando numa perspectiva mais financeira e abriu
espaço para o surgimento das grandes potências
bancárias.
C) A luta de classes, que se tornou uma realidade a partir
do momento em que a sociedade ficou dividida em duas
classes antagônicas: burguesia e proletariado. As
diferenças entre aqueles que eram donos dos meios de
produção – e do capital – e aqueles que possuíam a força
de trabalho – mão de obra – levou estes últimos a
organizarem-se em sindicatos, partidos, associações para
lutar contra a exploração a que eram submetidos.
D) O anarquismo como doutrina política. Primordial para a
constituição da classe burguesa, no século XIX, porque
defendia a importância do capital na consolidação desta
nova ordem social. Defendia também que todos os
indivíduos tinham o direito de lutar para garantir melhores
salários e qualidade de vida.

12) (Prof. Batata) (MACKENZIE)

O gráfico mostra o consumo das fontes primárias de
energia no Brasil. Considerando a importância de seu
aproveitamento, A, B e C representam, respectivamente,
A) Petróleo - Biomassa - Energia Hidráulica e Nuclear
B) Energia Hidráulica e Nuclear - Petróleo - Biomassa
C) Energia Hidráulica e Nuclear - Lenha - Petróleo
D) Petróleo - Energia Hidráulica e Nuclear - Biomassa
E) Petróleo - Biomassa - Energia Hidráulica e Nuclear
14) (Prof. Yuri) (UFU) E se, em toda ideologia, os homens
e suas relações aparecem invertidos como numa câmara
escura, tal fenômeno decorre de seu processo histórico de
vida, do mesmo modo porque a inversão dos objetos na
retina decorre de seu processo de vida diretamente físico.
MARX, Karl, A ideologia alemã. São Paulo: Hucitec, 1987. p. 37.

Tendo como base a análise a figura e os aspectos que
definiram a Primeira Revolução Industrial, podemos
dizer que
A) Inicia-se nas últimas décadas do século XVII e
estende-se até meados do século XIX. A invenção da
máquina a vapor e o uso do car vão como fonte de
energia primária marcam o início das mudanças nos
processos produtivos.
B) A França foi o primeiro país a reunir condições
básicas para o início da industrialização devido à
intensa acumulação de capitais no decorrer do
Capitalismo Comercial.
C) Os mais destacados segmentos fabris desta fase
foram o têxtil, o metalúrgico e o de mineração.
D) As transformações produtivas desta fase atingiram
rapidamente outros países como a Alemanha, França
e Estados Unidos ainda no Século XVIII recrutando
operários com salários atrativos promovendo, assim, um
intenso êxodo rural.
13) (Prof. Rony) (MACKENZIE)
Brasil: consumo de energia por fonte (2000)

Com essa famosa metáfora, Marx realiza a definição de
ideologia como inversão da realidade, da qual decorre
para ele
A) a alienação da classe trabalhadora.
B) a consciência de classe dos trabalhadores.
C) a existência de condições para a práxis revolucionária.
D) a definição de classes sociais
15) (Profº Daniel) (UFG-adaptada) Observe a Imagem e
Leia os fragmentos a seguir.

"Não corram tanto ou pensarão que estamos fugindo!"
REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NACIONAL". Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, jul. 2005, p. 24.

"Preferindo abandonar a Europa, D. João procedeu com
exato conhecimento de si mesmo. Sabendo-se incapaz de
heroísmo, escolheu a solução pacífica de encabeçar o
êxodo e procurar no morno torpor dos trópicos a
tranquilidade ou o ócio para que nasceu".
(MONTEIRO, Tobias. "História do Império: a elaboração da Independência". Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1981. p. 55. [Adaptado].

Fonte: IBGE e Ministério de Minas e Energia

O embarque da família real para o Brasil, em 1807, deu
origem a contraditórias narrativas. A frase acima, atribuída
à rainha D. Maria I, tornou-se popular, passando a
constituir uma versão narrativa ainda vigorosa. Nos anos
de 1920, os estudos sobre a Independência refizeram o
percurso do embarque, assegurando uma interpretação
republicana sobre esse acontecimento, tal como
exemplificado no trecho do jornalista e historiador Tobias
Monteiro. Sobre essa versão narrativa em torno do
embarque, pode-se dizer que pretendia

A) conquistar a simpatia da Inglaterra, ressaltando a
importância do apoio inglês no translado da corte
portuguesa para o Brasil.
B) associar a figura do rei ao pragmatismo político,
demonstrando que o deslocamento da corte era um ato de
enfrentamento a Napoleão.
C) ridicularizar o ato do embarque, agregando à
interpretação desse acontecimento os elementos de
tragédia, comicidade e ironia.
D) culpabilizar a rainha pela decisão do embarque,
afirmando-lhe o estado de demência lamentado por seus
súditos.
E) explicar o financiamento do ócio real por parte da
colônia, comprovando que o embarque fora uma
estratégia articulada pelo rei.

D) caminharam juntas, e, em geral, na seguinte ordem:
primeiro, a igualdade jurídica; depois, os direitos políticos
e, por último, os direitos sociais.
E) decorreram dos ideais socialistas e das lutas dos
trabalhadores para conquistar, primeiro, os direitos sociais
e, depois, os direitos políticos.
18) (Prof. Camillo)

16) (Prof. Daniel) (UNIR/RO-adaptada) O texto abaixo foi
extraído da Constituição do Império outorgada em 1824.
Art. 91 Têm votos nestas eleições primárias:
1º Os cidadãos brasileiros que estão no gozo de seus
direitos políticos;
2º Os estrangeiros naturalizados;
Art. 92 São excluídos de votar nas assembleias
paroquiais: [...]
5º Os que não tiverem renda líquida anual de 100$rs por
bens de raiz, indústria, comércio ou empregos.
A respeito do direito ao voto em nossa recém constituída
nação, sabemos que
A) o Império nasceu como uma democracia plena na qual
os direitos políticos de todos foram assegurados.
B) o Império nasceu como um estado desigual no qual
apenas as pessoas com posses e status social podiam
votar e ser votadas.
C) a maioria da população do Brasil durante o Império
podia votar e ser votada.
D) através da Constituição de 1824 foi instituído o voto
universal, excluindo apenas os cativos.
E) o voto feminino era permitido, mas condicionado a uma
permissão da figura paterna ou do cônjuge.
17) (Prof. Camillo) "A imprensa, que sempre esteve
alinhada às grandes causas da cidadania, está convicta de
que o próximo passo para a consolidação da democracia
em nosso país passa pelo restabelecimento imediato da
ordem pública."
Manifesto "Basta à Violência", de 16/08/06, das associações de jornais, de editores de revistas e
das emissoras de rádio e televisão.

Com base no texto, pode-se afirmar que, no Brasil, como
de resto no Ocidente, "as grandes causas da cidadania" e
a "consolidação da democracia"
A) surgiram, fortuitamente, em decorrência da ação de
grandes estadistas devotados à causa dos direitos do
homem.
B) apareceram, simultaneamente, em decorrência do
impacto provocado pela Revolução Francesa sobre
praticamente todos os países.
C) derivaram, respectivamente, do absolutismo, que
transformou os súditos em cidadãos, e do liberalismo, que
garantiu os direitos políticos.

Considerando a linha do tempo acima e o processo de
abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção
correta.
A) O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a
adesão de todas as correntes políticas do país.
B) O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a
proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em
cativeiro.
C) Antes que a compra de escravos no exterior fosse
proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais
velhos.
D) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o
processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no
Brasil.
E) Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queirós
bloqueou a formulação de novas leis antiescravidão no
Brasil.
19) (Prof. Yuri) (ENEM- 2013) A recuperação da herança
cultural africana deve levar em conta o que é próprio do
processo cultural: seu movimento, pluralidade e
complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo
do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de
procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que
se quer é captar seu movimento para melhor compreendêlo historicamente.
MINAS GERAIS: Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo
Público Mineiro, 1988.

Com base no texto, a análise de manifestações culturais
de origem africana, como a capoeira ou o candomblé,
deve considerar que elas
A) permanecem como reprodução dos valores e costumes
africanos.
B) perderam a relação com o seu passado histórico.
C) derivam da interação entre valores africanos e a
experiência histórica brasileira.
D) contribuem para o distanciamento cultural entre negros
e brancos no Brasil atual.
E) demonstram a maior complexidade cultural dos
africanos em relação aos europeus.
20) (Prof. Daniel) (FEI) "Não seria exagero dizer que a
cidade do Rio de Janeiro passou, durante a primeira
década republicana, pela fase mais turbulenta de sua
existência. Grandes transformações de natureza

econômica, social, política e ideológica, que se gestavam
há algum tempo, precipitaram-se com a mudança do
regime político e lançaram a capital em febril agitação, que
só começaria a ceder ao final da década."
(CARVALHO, José Murilo de. OS BESTIALIZADOS: O RIO DE JANEIRO E A REPÚBLICA QUE
NÃO FOI. São Paulo: Cia. das Letras, 1987)

Dentre os movimentos populares que agitaram o Rio de
Janeiro no início do século, um destacou-se: aquele que
vinha contrariar a política de saneamento e de
reurbanização da cidade, com a demolição dos cortiços e
quiosques do centro. Esse movimento foi
A) a Revolta da Chibata
B) a Revolta de Canudos
C) o movimento do Contestado
D) a Revolta da Armada
E) a Revolta da Vacina
21) (Prof. Daniel) Considere a manchete do jornal Última
Hora.

bem oligárquico.
B) a reflexão sobre a realidade do espaço brasileiro impõe
a necessidade da compreensão histórica dos processos
sociais articulando espacialmente o campo e a cidade.
C) a expansão do agronegócio vem contribuindo para a
redução do êxodo rural pelo aumento do emprego direto
de mão de obra assalariada nas áreas de fronteiras
agrícolas.
D) o agravamento da problemática da mobilidade urbana
nas metrópoles brasileiras está diretamente relacionado à
política de incentivo a aquisição individual de automóveis
pela redução do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI).
E) o reconhecimento legal dos territórios quilombolas se
impõe como uma ação política necessária com vistas à
garantia do direito social à cidade e ao campo enquanto
espaços de reprodução da vida.
23) (Prof. Rony) (UESPI-adaptada) O desenvolvimento
industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas
diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração
da atividade industrial, particularmente, nos Municípios de
São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões,
explicam esse fato

(Antonio Pedro, Lizânias de Souza Lima e Yone de Carvalho. História do mundo ocidental. São
Paulo: FTD, 2005. p. 448)

O fato histórico mencionado no jornal colocou fim a um
mandato de Getúlio Vargas que teve início após
A) o golpe desencadeado pelas forças armadas.
B) o presidente ter sido eleito pelo voto popular.
C) a renúncia do presidente Eurico Gaspar Dutra.
D) a cassação do mandato de Washington Luiz.
E) a revogação completa da Constituição de 1946.
22) (Prof. Batata) (IFBA-adaptada)

A) a formação de um mercado externo na região Sudeste
e a criação de casas de importação por emigrantes
estrangeiros.
B) o domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente
acumulação de capital e a imigração estrangeira que se
dirigiu para essa região.
C) o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de
casas de exportação que tinham como objetivo abastecer
o mercado brasileiro de produtos nacionais.
D) o desenvolvimento de empresas de extração mineral
em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital, e o
consequente fluxo de emigrantes que para lá se dirigiu.
E) a abolição da escravidão e a concentração da
população na região Sudeste, fato que estimulou a criação
de casas de importação.

No que se refere à relação campo-cidade no espaço
geográfico brasileiro, é incorreto considerar que

24) (Prof. Batata) (UFAM) O período comumente
denominado de “anos dourados” marcou uma etapa da
recente
história
brasileira
associada
ao
desenvolvimentismo (abertura de rodovias, expansão da
rede hidrelétrica, implantação da indústria automobilística,
descentralização da capital) e à atmosfera cultural
marcada pelo surgimento da Bossa Nova. A que governo
tal período está associado
A) Juscelino Kubistchek
B) João Goulart
C) Getúlio Vargas
D) Eurico Gaspar Dutra
E) Jânio da Silva Quadros

A) a concentração fundiária no campo brasileiro tem como
marco histórico a Lei de Terras de 1850 a partir da qual a
terra se transformou em mercadoria, passando a ser um

25) (Prof. Daniel) (UFF) "Brasil, ame-o ou deixe-o" foi um
dos célebres 'slogans' do regime militar, em torno de 1970,
época em que o Governo Médici divulgava a imagem do

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/_njKNBgP6DkI/
TOGIr1VSxCI/AAAAAAAAAl0/_UKJPKvL9uQ/s400/ %25C3%25AAxodo+rural.png. Acesso em 13
de julho de 2012.

"Brasil Grande" e proclamava o "Milagre Econômico" que
faria do país uma grande potência. Assinale a opção que
melhor caracteriza a política econômica correspondente
ao chamado "Milagre".
A) Fusão do capital industrial e do bancário, gerando
monopólios capazes de impor preços inflacionários, dos
quais resultaram o crescimento econômico e o aumento
do mercado consumidor nos grandes centros urbanos.

comercio, que, além de eliminar as tarifas aduaneiras
internas, permite também a livre circulação de pessoas,
investimentos e todos os tipos de serviços entre os países
membros.
D) Os Estados Unidos da América, Canadá e México
formam o NAFTA; já a ALCA engloba todos os países da
América.

B) Desenvolvimento de obras de infra-estrutura, a
exemplo de hidrelétricas e rodovias, com base na
poupança nacional e no investimento de bancos públicos.
C) Crescimento econômico e aquecimento do mercado de
bens duráveis ancorados em políticas salariais
redistributivas e na indexação de rendimentos do mercado
financeiro.
D) Elevados investimentos no setor de bens de capital e
na indústria automobilística combinados a uma vigorosa
agricultura comercial de médio porte.
E) Incentivo à entrada maciça de capitais estrangeiros
combinada ao arrocho salarial, resultando em elevados
índices de crescimento econômico e inflação baixa.
26) (Prof. Rony) (IFTM) Observe o mapa abaixo:
27) (Prof. Batata) (IFBA)
Disponível em: <http://www.mcmcapital.com/2011/04/globalization-shapes-u-s-manufacturing-andmcm-investment-strategy/>. Acesso em 01 jul. 2013.

O desenvolvimento tecnológico vem sendo um elemento
definidor do espaço na globalização, em suas múltiplas
escalas e dimensões geográficas. Nesse sentido, pode-se
afirmar que
A)

as

empresas

multinacionais

impulsionam

a

uniformização dos padrões de estética e consumo nas
periferias capitalistas, induzindo assim o desenvolvimento
econômico local.
B) a revolução tecnológica possibilitou a articulação da
sociedade global em rede, definindo novos significados
http://proffranciscogeo.blogspot.com.br/2010/05/mapa-dos-blocos-economicos.html, acesso em
19/11/2012.

para as fronteiras espaciais que convergem para a
integração política do espaço geográfico mundial.

Em todas as modalidades de blocos econômicos o
objetivo é a eliminação das tarifas ou impostos de
importações entre os países-membros. Por isso, os países
que integram esses blocos (zona de livre comércio,
mercado comum ou união econômica e monetária) têm
como princípio comum ampliar as relações comerciais
entre seus parceiros.
Com relação aos blocos econômicos, podemos dizer que
A) Na zona de livre comércio os acordos comerciais visam
à redução ou eliminação de tarifas aduaneiras entre os
países membros, bem como a livre circulação de pesoas
B) Na união aduaneira, além de reduzir ou eliminar as
tarifas aduaneiras entre os membros do bloco, os países
parceiros estabelecem as mesmas tarifas de exportação e
importação para o comércio internacional fora do bloco.
C) A União Europeia é um exemplo de uma zona de livre

C) o espaço globalizado é marcado pela descentralização
espacial da indústria e por profundas transformações
técnicas

na

produção

industrial,

sendo,

contudo,

preservados os direitos sociais da classe trabalhadora.
D) a utilização intensiva da tecnologia na produção
industrial também vem impactando o mercado de trabalho,
sendo reduzida de forma significativa a participação do
setor de serviços na economia capitalista.
E) a tecnosfera é a expressão geográfica da esfera técnica
que repercute diretamente na prática econômica, política e
social, constituindo-se numa nova base nova para o
entendimento da regionalização mundial.

28) (Prof. Rony) (Fuvest)

Em algumas cidades, pode-se observar no horizonte, em
certos dias, a olho nu, uma camada de cor marrom. Essa
condição afeta a saúde, principalmente, de crianças e de
idosos, provocando, entre outras, doenças respiratórias e
cardiovasculares.
http://tempoagora.uol.com.br/noticias. Acessado em 20/06/2009. Adaptado.

As figuras e o texto acima referem-se a um processo de
formação de um fenômeno climático que ocorre, por
exemplo, na cidade de São Paulo. Trata-se de
A) ilha de calor, caracterizada pelo aumento de
temperaturas na periferia da cidade.
B) zona de convergência intertropical, que provoca o
aumento da pressão atmosférica na área urbana.
C) chuva convectiva, caracterizada pela formação de
nuvens de poluentes que provocam danos ambientais.
D) inversão térmica, que provoca concentração de
poluentes na baixa camada da atmosfera.
E) ventos alíseos de sudeste, que provocam o súbito
aumento da umidade relativa do ar.
28) (Prof. Batata) (UFG) Leia o texto a seguir.
No fundo do vale o lençol freático aflora para formar os
rios. Estes têm seus ciclos regulados pelos períodos de
cheia e vazante, e pelos espaços representados pelas
planícies de inundação. Este termo encerra em si sua
função: abrigar as águas do rio quando do seu natural
extravasamento nas épocas de cheias.
LOPES, Luciana Maria. Tragédia ou descaso. Disponível em:
<www.opopular.com.br/anteriores/03out2009/opiniao>. Acesso em: 3 out. 2009.

Este texto analisa as recorrentes tragédias na região Sul
do Brasil, com desmoronamentos, desabamentos de
casas, mortes e centenas de pessoas desabrigadas. A
explicação geográfica para essas tragédias pode ser
encontrada no seguinte fato:
A) desvios dos leitos dos rios que direcionam o fluxo das
águas em um mesmo sentido, tornando as enchentes
inevitáveis.
B) ausência de planejamento do uso do solo causando
especulação imobiliária e possibilitando a ocupação de
novos espaços sem fiscalização.
C) encostas íngremes que impedem a absorção de
quantidade volumosa de água vertida em direção aos
vales.

D) altas precipitações pluviométricas anuais que
dificilmente são previstas devido ao uso de equipamentos
meteorológicos obsoletos.
E) presença de solos profundos porosos que retêm água,
provocando desabamentos de construções.
29) (Prof. Alexandre) (ENEM/PPL-2013) O contrário de
um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais
implicar uma contradição, o espírito o concebe com a
mesma facilidade e distinção como se ele estivesse em
completo acordo com a realidade. Que o Sol não nascerá
amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do
que a afirmação de que ele nascerá. Podemos em vão,
todavia, tentar demonstrar sua falsidade de maneira
absolutamente precisa. Se ela fosse demonstrativamente
falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca
poderia concebê-la distintamente, assim como não pode
conceber que 1 + 1 seja diferente de 2.
HUME, D. Investigação acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural, 1999
(adaptado).

O filósofo escocês David Hume refere-se a fatos, ou seja,
a eventos espaço-temporais, que acontecem no mundo.
Com relação ao conhecimento referente a tais eventos,
Hume considera que os fenômenos
A) acontecem de forma inquestionável, ao serem
apreensíveis pela razão humana.
B) ocorrem de maneira necessária, permitindo um saber
próximo ao de estilo matemático.
C) propiciam segurança ao observador, por se basearem
em dados que os tornam incontestáveis.
D) devem ter seus resultados previstos por duas
modalidades de provas, com conclusões idênticas.
E) exigem previsões obtidas por raciocínio, distinto do
conhecimento baseado em cálculo abstrato.
ATUALIDADES
PRIMAVERA ÁRABE
A Primavera Árabe teve início em 2010 na Tunísia,
localizada ao norte do continente africano. Naquele ano,
um jovem tunisiano, revoltado com a sua situação
financeira, ateou fogo em seu próprio corpo, como forma
de protesto. Estes protestos se espalharam pelo país
fazendo com que, dez dias depois, o presidente Zeni El
Abdine Ben Ali fosse deposto. O povo da Tunísia já não
concordava mais com a política de governo do presidente,
uma vez que ele estava no poder desde novembro de
1987 e nada havia feito para melhorar a qualidade de vida
da população, seja estimulando a criação de empregos ou
melhorando o acesso à saúde e à educação.
Após o sucesso dos tunisianos, os egípicios foram às
ruas, exigindo a saída do presidente HosniMubarak,
acusando-o de ditador, por estar no poder há 30 anos. A
maior parte das manifestações se deram na Praça Tahrir
(ou Praça da Libertação, no Cairo, capital do Egito).
Mubarak renunciou ao poder 18 dias após o início das
manifestações. Em ambos os países, protestos foram
marcados por intensa violência, empreendida tanto pelo
povo nas ruas quanto pelas forças aliadas aos
presidentes.
Após a queda dos presidentes, ambos os países
foram às urnas para novas eleições, os partidos islâmicos
conseguiram se eleger nos dois países. Na Tunísia fora

eleito o partido EnnaHda e no Egito, a Irmandade
Muçulmana.
A Líbia também fez parte da Primavera Árabe.
Muamar Kadaffi, presidente por 42 anos, foi derrubado do
poder após uma longa guerra civil com duração de 8
meses. A tática dos rebeldes foi avançar lentamente em
direção às cidades dominadas por Kadaffi, como Trípole,
por exemplo. Em Sirte, cidade natal do presidente, os
rebeldes capturaram o presidente, escondido dentro de
um canal de esgoto. Após sua captura, Kadaffi foi
torturado e morto pelos rebeldes.
O Iêmen foi o último país a conseguir derrubar o seu
presidente. Ali Abdulhah Saleh foi alvo de um ataque
contra a mesquita do palácio presidencial, em Sanaa. Com
receio de ser assassinado, assinou um acordo para deixar
o poder logo após o ocorrido. O vice presidente Abd
Rabbuh Mansur Al Radi assumiu o poder, anunciando a
criação de um governo de conciliação nacional.
Em alguns países da Primavera Árabe, as estruturas
de governo permanecem intactas. É o caso de Marrocos,
Argélia, Jordânia, Cisjordânia, Iraque, Irã, Kuwait, Bahren,
Arábia Saudita, Omã e Síria.
O caso atual da Síria inspira cuidados, já que envolve
diferentes interlocutores. Os Estados Unidos e a oposição
síria acusam o governo de Bashar Al Assad de atacar,
com armas químicas, uma comunidade localizada perto de
Damasco, capital do país, em agosto de 2013.
Até o momento, os relatórios elaborados pela ONU
nada concluíram. Os EUA declararam a necessidade de
intervenções militares no país. O governo Al Assad, por
sua vez, afirmou estar preparado para reagir contra a
intervenção em seu país. Ao lado dos EUA, França e
Austrália apoiam também a intervenção militar.
O AVANÇO DO ESTADO ISLÂMICO E A TENSÃO NO
ORIENTE MÉDIO
O grupo jihadista (terrorismo associado à Jihad – guerra
santa – islâmica) Estado Islâmico(EI), atuante no Iraque e
na Síria, declarou, em 29 de agosto de 2014, que seu líder
Abu Bakral-Baghdadi havia se autoproclamado o novo
califa do Oriente Médio. Desde o início de 2014 o Estado
Islâmico vem expandindo os seus domínios sobre regiões
do Iraque e da Síria, chegando até bem próximo do limiar
da fronteira desses dois países com a Turquia. Esse
progressivo avanço do Estado Islâmico tem provocado
uma enorme tensão na região do Oriente Médio,
sobretudo no que tange à posição da Turquia.
Desde o ano de 2011 os países muçulmanos, tanto do
Oriente Médio quanto do norte da África, vêm sofrendo
levas de transformações políticas importantes. Com a
chamada Primavera Árabe, alguns líderes desses países
sucumbiram, como os presidentes da Líbia e do Egito.
Grande parte dos rebeldes que atuaram durante os
levantes de 2011 também tinha apoio da Irmandade
Muçulmana, organização jhadista internacional que
financia grupos terroristas e defende o emprego da Sharia,
“Lei islâmica”.
A Síria, governada por BasharAl-Assad, possui um longo
histórico de guerras civis desencadeadas contra rebeldes.
Desde 2011 que sua situação interna piorou, sobretudo
em virtude da guerra travada contra rebeldes que tentam
derrubar Assad do poder. Rebeldes esses que, inclusive,
receberam auxílio de países como os EUA (Para mais
informações sobre isso, consultar este link: Conflitos na
Síria e intervenção dos EUA). Paralelamente à situação da

Síria, houve a sistemática retirada das tropas americanas
da região do Iraque, que lá estavam desde a guerra
desencadeada em 2003. Foi nesse contexto que o Estado
Islâmico – antes conhecido como Estado Islâmico no
Iraque e na Síria – passou a ganhar espaço.
O Estado Islâmico nasceu como uma ramificação da AlQaeda (organização terrorista jihadista fundada por Bin
Laden e responsável pelos atentados de 11 de setembro
de 2001) com o objetivo de ocupar espaços ao norte da
Síria e do Iraque. Com o tempo, o Estado Islâmico rompeu
com a Al-Qaeda e passou a seguir suas próprias
diretrizes. A própria rede Al-Qaeda considera o Estado
Islâmico
excessivamente
radical.
Práticas
como
decapitações, mutilações, fuzilamentos em massa,
crucificação, estupro de mulheres e crianças e outras
atrocidades são comumente praticadas por esse grupo. As
principais cidades controladas pelo Estado Islâmico são
Mossul, Tal Afar, Kikuk e Tkrit.
Além dos exércitos iraquiano e sírio, combatentes
curdos também resistem contra o avanço do Estado
Islâmico. A cidade síria de Kabane, que fica na fronteira
com a Turquia, é o centro da resistência curda. A posição
estratégica dessa cidade atrai os jihadistas. Em 2014,
milhares de curdos que viviam em Kabane cruzaram a
fronteira e refugiram-se em solo turco. Desde então a
situação dessa cidade vem ficando cada vez mais
delicada, pois os suprimentos e os armamentos da
resistência curda estão se escasseando.
Além disso, a presença do Estado Islâmico em Kabane
tem suscitado uma enorme polêmica em torno da posição
da Turquia em relação ao grupo jihadista. Desde que foi
anunciada a decisão da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), da qual a Turquia faz parte, de
auxiliar os EUA no combate ao Estado Islâmico, os turcos
têm se mantido reticentes e ambivalentes em vários
pontos. Em setembro de 2014, o Estado Islâmico libertou
49 reféns turcos (que haviam sido sequestrados em
Mossul, Iraque), trocando-os por 50 de seus membros,
que haviam sido capturados. Entretanto, a Turquia possui
conflitos históricos com os curdos e com os sírios e teme
que, se der apoio militar a esses dois povos na luta contra
o Estado Islâmico, poderá, posteriormente, ficar vulnerável
as esses inimigos históricos. Por outro lado, a Turquia
também reclama da falta de repercussão internacional que
sua recepção aos refugidos curdos teve.
Os turcos temem sobretudo a ascensão do Partido dos
Trabalhadores Curdos (PKK) e o fortalecimento do
Curdistão. Além disso, há acusações de que a Turquia
teria dado apoio aos grupos rebeldes radicas da Síria
com o objetivo de derrubar Assad em 2011 –
possivelmente, parte desde apoio teria sido dado ao
próprio Estado Islâmico. As tensões nessa região
tendem a agravar-se em 2015, principalmente se a
resistência curda sucumbir e a cidade de Kabane for
tomada pelo Estado Islâmico. Os EUA e a Otan
provavelmente continuarão a pressionar a Turquia para
que ela tome uma posição clara no conflito. Enquanto
isso, centenas de militantes jihadistas engrossam as
filas de adesão ao Estado Islâmico.
CRISE DOS REFUGIADOS NA EUROPA
Durante o primeiro semestre de 2015, houve uma
grande leva de migrações de povos muçulmanos
para países europeus. Mais de 350.000 pessoas
deslocaram-se de países islâmicos, sobretudo da Síria e
da Líbia, em direção à Europa. Os países que mais

receberam esses imigrantes foram a Grécia (com cerca
de 235.000 indivíduos) e a Itália (com cerca de 115.000
indivíduos). Mas o que tem provocado todo esse surto
migratório?
Causas do surto migratório muçulmano para a
Europa.
Duas são as principais razões para esse fenômeno:
1) a instabilidade política provocada pelas guerras
civis, sobretudo pela guerra civil na Síria e pela
atuação da facção terrorista Estado Islâmico em boa
parte do território sírio;
2) a recusa de outros países muçulmanos, sobretudo
os vizinhos da Síria (Líbano, Jordânia e Turquia) e os
países do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, em
receber os refugiados em seu território.
A guerra civil na Síria estende-se desde 2011,
época em que ocorreu a chamada Primavera Árabe.
Desde essa época, muitas pessoas saíram da Síria em
direção aos países muçulmanos vizinhos, como a
Turquia, que assimilou um enorme contingente de
refugiados. Há pouco tempo, entretanto, esses países
vêm restringindo a entrada desses refugiados, que
agora partem em direção ao leste e ao sul da Europa.
Famílias inteiras estão deslocando-se à procura de
abrigo.
As indagações sobre as consequências da crise dos
refugiados
O fato que é as decisões de cada país europeu em
aceitar ou não os refugiados geram uma crise de teor
ético e político ao mesmo tempo. Muitas são as
indagações
levantadas
por
especialistas
que
acompanham esse fluxo migratório. Uma delas diz
respeito à capacidade de países em plena crise
econômica, como a Grécia, de acomodar, dar emprego
e assistência social a milhares de refugiados. Outra diz
respeito à divergência cultural entre muçulmanos e
europeus, como o uso de regras de conduta específicas
para mulheres, o uso da língua árabe como língua
sagrada, o estudo do alcorão e a prática das orações
públicas diárias etc. Há ainda a preocupação com as
ligações possíveis que grupos terroristas, como a AlQaeda e o Estado Islâmico, podem estabelecer com
indivíduos infiltrados entre os imigrantes.
De toda forma, a crise dos refugiados muçulmanos está
apenas no começo e, como dito, gera uma situação
política e ética muito complexa, que permanecerá
sendo discutida pelos próximos anos.
IMINÊNCIA DE CRISE ECONÔMICA NA CHINA
A crise econômica que se fez patente a partir do ano de
2008, que ocasionou a quebra de uma série de bancos
internacionais e exigiu medidas de austeridade
financeira para muitos países dos cinco continentes do
globo, teve seu epicentro na bolha imobiliária dos
Estados Unidos e na expansão de crédito que esse
país promovia em torno do sistema de hipotecas dos
imóveis vendidos. A razão para isso ter desencadeado
uma crise de grandes proporções está no fato de que,
quanto mais crédito (papel-moeda, títulos e crédito
financeiro em geral) é colocado em circulação, mais
lastro real ele precisa ter.

Acontece que o lastro real é o que o país produz, sua
receita, isto é, os valores reais advindos do trabalho da
população, das respectivas poupanças e da
arrecadação feita pelo Estado. Quando o nível de
crédito é muito superior a esse lastro real, ocorrem as
crises – haja vista que não se consegue honrar as
amplas dívidas contraídas. Países de grandíssima
influência financeira internacional, como os EUA e a
China,
quando
apresentam
exorbitância
no
fornecimento de crédito, com o passar dos anos, podem
comprometer todo o sistema financeiro que está a eles
atrelado.
Durante a crise de 2008, a China foi um dos poucos
países que não demonstraram, à época, sinais de
instabilidade. Isso ocorreu por causa dos ajustes que
eram feitos com a expansão de crédito, expansão essa
feita, sobretudo, para fomentar o setor da construção
civil. Desde a década de 1990, a China vem sofrendo
um enorme processo de êxodo rural e, ao mesmo
tempo, vem apostando na ampliação dos cenários
urbanos. O problema é que o preço dos imóveis vem
sofrendo progressivos picos inflacionários e as medidas
de expansão creditícia não estão mais dando conta de
camuflar essa situação, como afirmou o ex-congressista
americano David Stockman:
“a China é uma nação que, em decorrência de uma
monumental bolha de crédito, incorreu em uma insana
mania especulativa direcionada majoritariamente para a
construção civil. As implicações desse endividamento
(todo crédito é um endividamento) e dessa especulação
imobiliária estão sendo resolutamente ignoradas por
analistas que ainda estão iludidos pela noção de que a
China criou um modelo econômico singular chamado
'capitalismo vermelho.'” [1]
Ainda segundo Stockman, em um espaço de menos de
15 anos, a dívida pública da China passou de US$1
trilhão para US$25 trilhões. Essa realidade começou a
mostrar os seus sintomas em 2015. A economia
chinesa começou a desacelerar porque está na
iminência de uma recessão. Em agosto de 2015, a
Bolsa de Xangai caiu mais de 8%, refletindo em
negócios do mundo inteiro. A China é a segunda
economia do mundo, e uma recessão poderia levar a
uma crise em escala global tão ou mais grave que a de
2008.
O sistema de governo autoritário, centrado no Partido
Comunista
Chinês,
com
política
econômica
centralizada no capitalismo de Estado, dificulta ainda
mais a situação. Os reflexos de uma recessão chinesa
seriam sentidos principalmente nos países que mais
dependem do mercado de importações chinês, como é
o caso do Brasil, que exporta grande parte do que
produz de soja e minério de ferro para os chineses.
 http://vestibular.brasilescola.com/atualidades/
 http://educacao.globo.com/geografia/assunto/atualidades/prima
vera-arabe.html

