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1. (Unesp 2019) – Então, todos os alemães dessa época 

são culpados? 

– Esta pergunta surgiu depois da guerra e permanece até 

hoje. Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães 

contrários ao nazismo foram perseguidos, presos em 

campos de concentração, forçados ao exílio. A Alemanha 

estava, como muitos outros países da Europa, 

impregnada de antissemitismo, ainda que os antissemitas 

ativos, assassinos, fossem apenas uma minoria. Estima-se 

hoje que cerca de 100 000 alemães participaram de forma 

ativa do genocídio. Mas o que dizer dos outros, os que 

viram seus vizinhos judeus serem presos ou os que os 

levaram para os trens de deportação? 

(Annette Wieviorka. Auschwitz explicado à minha filha, 

2000. Adaptado.) 

 

Ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição 

nazista aos judeus, o texto defende a ideia de que  

a) os alemães comportaram-se de forma diversa perante o 

genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do 

que acontecia no país.     

b) esse tema continua presente no debate político alemão, 

pois inexistem fontes documentais que comprovem a 

ocorrência do genocídio.     

c) esse tema foi bastante discutido no período do pós-

guerra, mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as 

divergências políticas no país.     

d) os alemães foram coletivamente responsáveis pelo 

genocídio judaico, pois a maioria da população teve 

participação direta na ação.     

e) os alemães defendem hoje a participação de seus 

ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude 

foi uma estratégia de sobrevivência.     

   

2. (Unesp 2018) Os homens, diz antigo ditado grego, 

atormentam-se com a ideia que têm das coisas e não com 

as coisas em si. Seria grande passo, em alívio da nossa 

miserável condição, se se provasse que isso é uma 

verdade absoluta. Pois se o mal só tem acesso em nós 

porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso 

poder não o levarmos a sério ou o colocarmos a nosso 

serviço. Por que atribuir à doença, à indigência, ao 

desprezo um gosto ácido e mau se o podemos modificar? 

Pois o destino apenas suscita o incidente; a nós é que 

cabe determinar a qualidade de seus efeitos. 

(Michel de Montaigne. Ensaios, 2000. Adaptado.) 

 

De acordo com o filósofo, a diferença entre o bem e o 

mal  

 

a) representa uma oposição de natureza metafísica, que não 

está sujeita a relativismos existenciais.    

b) relaciona-se com uma esfera sagrada cujo conhecimento 

é autorizado somente a sacerdotes religiosos.     

c) resulta da queda humana de um estado original de bem-

aventurança e harmonia geral do Universo.     

d) depende do conhecimento do mundo como realidade em 

si mesma, independente dos julgamentos humanos.     

  e) depende sobretudo da qualidade valorativa estabelecida 

por cada indivíduo diante de sua vida.     

   

3. (Unioeste 2018) A neuroética é uma área de pesquisa 

interdisciplinar que se concentra nas questões éticas 

levantadas pelo entendimento cada vez maior acerca do 

cérebro e de nossa capacidade de monitorá-lo e 

influenciá-lo bem como examina as questões éticas que 

emergem do entendimento cada vez mais aprofundado 

das bases biológicas das ações e das escolhas éticas. 

(ROSKIES, ADINA, 2016). 

 

Diante dessa definição do campo da neuroética, marque a 

alternativa que NÃO apresenta um problema 

especificamente neuroético  

 

  a) Questões referentes à privacidade, decorrentes de 

tecnologias capazes de decodificar o conteúdo mental.     

  b) A manipulação de consumidores mediante técnicas de 

neuromarketing que influenciam suas tomadas de 

decisão.     

  c) Questões referentes à utilização de seres humanos como 

cobaias no teste de tecnologias da indústria cosmética.     

  d) A preservação de identidades pessoais diante de 

procedimentos de alteração neurológica de memória, 

humor, desejos ou impulsividade.     

  e) Questões referentes à autonomia, decorrentes do 

desenvolvimento de drogas capazes de levar a 

comportamentos estereotipados.     

   

4. (Upe-ssa 3 2018)   

 
 

Leia o texto a seguir sobre a Moral e a Ética: 

 

A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos 

homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma 

específica de comportamento humano. 

(VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1997, p. 12.) 

 

O autor acima enfatiza a singularidade da definição sobre 

ética. No que se refere à temática, assinale a alternativa 

CORRETA.  

 

  a) A ética é uma reflexão sobre o comportamento moral 

dos homens em sociedade.    

  b) A ética é a moral e diz respeito à singularidade das 

normas e valores.    
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c) O comportamento moral supõe a reflexão e declina dos 

princípios e das normas que regem esse comportamento.    

d) A ciência do comportamento moral enfatiza os aspectos 

psicológicos, deixando à margem um conjunto de normas 

e prescrições.    

e) A ética é a teoria e não parte do fato da existência no 

âmbito da história da moral.    

   

5. (Enem 2017) Uma pessoa vê-se forçada pela 

necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito 

bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe 

emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em 

prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa; 

mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si 

mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de 

apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, 

a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em 

apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo 

pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. 

KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. 

São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

 

De acordo com a moral kantiana, a “falsa promessa de 

pagamento” representada no texto  

 

a) assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre 

discussão participativa.    

b) garante que os efeitos das ações não destruam a 

possibilidade da vida futura na terra.    

c) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa 

valer como norma universal.    

d) materializa-se no entendimento de que os fins da ação 

humana podem justificar os meios.    

e) permite que a ação individual produza a mais ampla 

felicidade para as pessoas envolvidas.    

   

6. (Unesp 2017) Nossa felicidade depende daquilo que 

somos, de nossa individualidade; enquanto, na maior 

parte das vezes, levamos em conta apenas a nossa sorte, 

apenas aquilo que temos ou representamos. Pois, o que 

alguém é para si mesmo, o que o acompanha na solidão e 

ninguém lhe pode dar ou retirar, é manifestamente mais 

essencial para ele do que tudo quanto puder possuir ou 

ser aos olhos dos outros. Um homem espiritualmente 

rico, na mais absoluta solidão, consegue se divertir 

primorosamente com seus próprios pensamentos e 

fantasias, enquanto um obtuso, por mais que mude 

continuamente de sociedades, espetáculos, passeios e 

festas, não consegue afugentar o tédio que o martiriza. 

(Schopenhauer. Aforismos sobre a sabedoria de vida, 

2015. Adaptado.) 

 

Com base no texto, é correto afirmar que a ética de 

Schopenhauer  

 

  a) corrobora os padrões hegemônicos de comportamento 

da sociedade de consumo atual.    

  b) valoriza o aprimoramento formativo do espírito como 

campo mais relevante da vida humana.    

  c) valoriza preferencialmente a simplicidade e a 

humildade, em vez do cultivo de qualidades intelectuais.    

  d) prioriza a condição social e a riqueza material como as 

determinações mais relevantes da vida humana.    

  e) realiza um elogio à fé religiosa e à espiritualidade em 

detrimento da atração pelos bens materiais.    

   

7. (Enem 2017) A moralidade, Bentham exortava, não é 

uma questão de agradar a Deus, muito menos de 

fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa 

de criar a maior quantidade de felicidade possível neste 

mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, 

perguntar qual curso de conduta promoveria a maior 

quantidade de felicidade para todos aqueles que serão 

afetados. 

RACHELS. J. Os elementos da filosofia moral, Barueri-

SP; Manole. 2006. 

 

Os parâmetros da ação indicados no texto estão em 

conformidade com uma  

 

  a) fundamentação científica de viés positivista.    

  b) convenção social de orientação normativa.    

  c) transgressão comportamental religiosa.    

  d) racionalidade de caráter pragmático.    

  e) inclinação de natureza passional.    

   

8. (Pucpr 2017) Hans Jonas, na obra O Princípio 

Responsabilidade, afirma que “sob o signo da tecnologia, 

a ética tem a ver com ações de um alcance causal que 

carece de precedentes (...); tudo isso coloca a 

responsabilidade no centro da ética)” (JONAS, 1995, 

p.16-17). A esse respeito, podemos considerar que Jonas 

compreende o “princípio responsabilidade” como um 

princípio  

 

  a) hipotético, que é válido exclusivamente para pensarmos 

as ações humanas.    

  b) relativista, porque considera cada indivíduo responsável 

apenas pela sua própria conduta.    

  c) que não é voltado exclusivamente para a ética humana, 

mas que baliza a conduta humana sobre a natureza em 

geral.    

  d) ético, voltado exclusivamente para a conduta humana 

presente.    

  e) responsável apenas pelas gerações atuais, 

desinteressado pela vida futura da humanidade e da 

natureza.     

   

9. (Enem PPL 2016)   
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A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se 

refere é o(a) 

 

a) constrangimento por olhares de reprovação.    

b) costume importo aos filhos por coação.    

c) consciência da obrigação moral.    

d) pessoa habitante da mesma casa.    

e) temor de possível castigo.    

   

10. (Uncisal 2012) A bioética é uma ética aplicada que 

trata de conflitos e controvérsias morais no âmbito das 

Ciências da Vida e da Saúde, envolvendo valores e 

práticas. Suas reflexões abordam temas que atingem a 

vida de forma irreversível. 

 
 

 

As opções a seguir apresentam temas tratados pela 

Bioética, exceto:  

 

a) políticas públicas na área de saúde e combate à 

mortalidade infantil.    

b) aborto e clonagem.    

c) eutanásia e uso de órgão de animais em seres humanos.    

d) fertilização artificial e conservação do corpo humano 

após a morte.    

e) produção de transgênicos e engenharia genética humana.    

 

11. (Unesp 2014) Tradição de pensamento ético fundada 

pelos ingleses Jeremy Bhentam e John Stuart Mill, o 

utilitarismo almeja muito simplesmente o bem comum, 

procurando eficiência: servirá aos propósitos morais a 

decisão que diminuir o sofrimento ou aumentar a 

felicidade geral da sociedade. No caso da situação dos 

povos nativos brasileiros, já se destinou às reservas 

indígenas uma extensão de terra equivalente a 13% do 

território nacional, quase o dobro do espaço destinado à 

agricultura, de 7%. Mas a mortalidade infantil entre a 

população indígena é o dobro da média nacional e, em 

algumas etnias, 90% dos integrantes dependem de cestas 

básicas para sobreviver. Este é um ponto em que o 

cômputo utilitarista de prejuízos e benefícios viria a 

calhar: a felicidade dos índios não é proporcional à 

extensão de terra que lhes é dado ocupar. 

(Veja, 25.10.2013. Adaptado.) 

 

A aplicação sugerida da ética utilitarista para a população 

indígena brasileira é baseada em  

 

  a) uma ética de fundamentos universalistas que deprecia 

fatores conjunturais e históricos.    

  b) critérios pragmáticos fundamentados em uma relação 

entre custos e benefícios.    

  c) princípios de natureza teológica que reconhecem o 

direito inalienável do respeito à vida humana.    

  d) uma análise dialética das condições econômicas 

geradoras de desigualdades sociais.    

  e) critérios antropológicos que enfatizam o respeito 

absoluto às diferenças de natureza étnica.    

   

12. (Unicamp 2016) Por que a ética voltou a ser um dos 

temas mais trabalhados do pensamento filosófico 

contemporâneo? Nos anos 1960 a política ocupava esse 

lugar e muitos cometeram o exagero de afirmar que tudo 

era político. 

(José Arthur Gianotti, “Moralidade Pública e Moralidade 

Privada”, em Adauto Novaes, Ética. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992, p. 239.) 

 

A partir desse fragmento sobre a ética e o pensamento 

filosófico, é correto afirmar que:  

 

  a) O tema foi relevante na obra de Aristóteles e apenas 

recentemente voltou a ocupar um espaço central na 

produção filosófica.    

  b) Os impasses morais e éticos das sociedades 

contemporâneas reposicionaram o tema da ética como 

um dos campos mais relevantes para a Filosofia.    

  c) O pensamento filosófico abandonou sua postura política 

após o desencanto com os sistemas ideológicos que eram 

vigentes nos anos 1960.    

  d) Na atualidade, a ética é uma pauta conservadora, pois 

nas sociedades atuais, não há demandas éticas rígidas.    

   

13. (Unesp 2016) O plano da Mattel de lançar uma 

boneca Hello Barbie conectada por Wi-Fi é uma grave 

violação da privacidade de crianças e famílias. A boneca 
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usa um microfone embutido para captar tudo o que a 

criança diz a ela e tudo o que é dito por qualquer um ao 

alcance do microfone. Essas conversas serão transmitidas 

para servidores em nuvem para armazenamento e análise 

pela empresa. A Mattel diz que “aprenderá tudo o que as 

crianças gostam e não gostam” e “enviará dados” de 

volta às crianças, transmitidos via alto-falante embutido 

na boneca. 

(Susan Linn. “Agente Barbie”. O Estado de S.Paulo, 

22.03.2015. Adaptado.) 

 

Sob aspectos filosóficos e éticos, o produto descrito 

apresenta como implicação  

a) questionar estereótipos hegemônicos no campo da 

estética e do gênero.    

b) valorizar aspectos positivos da inteligência artificial.    

c) garantir a separação entre esfera pública e esfera privada 

na infância.    

d) prejudicar o desenvolvimento cognitivo e intelectual da 

criança.    

e) introduzir ferramentas de marketing no universo infantil.    

   

14. (Uel 2015) Leia o texto a seguir. 

 

As leis morais juntamente com seus princípios não só se 

distinguem essencialmente, em todo o conhecimento 

prático, de tudo o mais onde haja um elemento empírico 

qualquer, mas toda a Filosofia moral repousa 

inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao 

homem, não toma emprestado o mínimo que seja ao 

conhecimento do mesmo (Antropologia). 

KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 

Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo: Discurso 

Editorial, 2009. p.73. 

 

Com base no texto e na questão da liberdade e autonomia 

em Immanuel Kant, assinale a alternativa correta.  

 

 a) A fonte das ações morais pode ser encontrada através da 

análise psicológica da consciência moral, na qual se 

pesquisa mais o que o homem é, do que o que ele deveria 

ser.    

  b) O elemento determinante do caráter moral de uma ação 

está na inclinação da qual se origina, sendo as inclinações 

serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais.     

  c) O sentimento é o elemento determinante para a ação 

moral, e a razão, por sua vez, somente pode dar uma 

direção à presente inclinação, na medida em que fornece 

o meio para alcançar o que é desejado.    

  d) O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos 

“propulsores” humanos naturais, os quais se direcionam 

ao bem próprio e ao bem do outro.    

  e) O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na 

razão prática pura, e as leis morais devem ser 

independentes de qualquer condição subjetiva da 

natureza humana.    

   

15. (Enem 2015) Trasímaco estava impaciente porque 

Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era 

algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu 

entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado 

apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da 

sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de 

invenções humanas. 

RACHELS. J. Problemas da filosofia. Lisboa: Gradiva, 

2009. 

O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no 

diálogo A República, de Platão, sustentava que a 

correlação entre justiça e ética é resultado de  

 

  a) determinações biológicas impregnadas na natureza 

humana.    

  b) verdades objetivas com fundamento anterior aos 

interesses sociais.    

  c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das 

tradições antigas.    

  d) convenções sociais resultantes de interesses humanos 

contingentes.    

  e) sentimentos experimentados diante de determinadas 

atitudes humanas.    

   

16. (Enem 2014) Panayiotis Zavos “quebrou” o último 

tabu da clonagem humana – transferiu embriões para o 

útero de mulheres, que os gerariam. Esse procedimento é 

crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico 

possuía um laboratório secreto, no qual fazia seus 

experimentos. “Não tenho nenhuma dúvida de que uma 

criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o 

médico que irá criá-la, mas vai acontecer”, declarou 

Zavos. “Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê 

clonado daqui a um ano, ou dois, mas não sei se é o caso. 

Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao 

mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado 

saudável ao mundo.” 

CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk. 

Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado). 

 

A clonagem humana é um importante assunto de reflexão 

no campo da bioética que, entre outras questões, dedica-

se a  

a) refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e 

os valores éticos do homem.    

b) legitimar o predomínio da espécie humana sobre as 

demais espécies animais no planeta.    

c) relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos 

valores de certo e errado, de bem e mal.    

d) legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os 

processos de reprodução humana e animal.    

e) fundamentar técnica e economicamente as pesquisas 

sobre células-tronco para uso em seres humanos.    

   

17. (Unioeste 2013)  “... a função própria do homem é 

um certo modo de vida, e este é constituído de uma 

atividade ou de ações da alma que pressupõem o uso da 

razão, e a função própria de um homem bom é o bom e 

nobilitante exercício desta atividade ou a prática destas 

ações [...] o bem para o homem vem a ser o exercício 

ativo das faculdade da alma de conformidade com a 
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excelência, e se há mais de uma excelência, em 

conformidade com a melhor e a mais completa entre elas. 

Mas devemos acrescentar que tal exercício ativo deve 

estender-se por toda a vida, pois uma andorinha só não 

faz verão (nem o faz um dia quente); da mesma forma, 

um dia só, ou um curto lapso de tempo, não faz um 

homem bem-aventurado e feliz”. 

Aristóteles. 

 

Considerando o texto citado e o pensamento ético de 

Aristóteles, seguem as afirmativas abaixo: 

I. O bem mais elevado que o ser humano pode almejar é a 

eudaimonia (felicidade), havendo uma concordância 

geral de que o bem supremo para o homem é a felicidade, 

e que bem viver e bem agir equivale a ser feliz. 

II. A eudaimonia (felicidade) é sempre buscada por si 

mesma e não em função de outra coisa, pois o ser 

humano escolhe o viver bem como a mais elevada 

finalidade e por nada além do próprio viver bem. 

III. Definindo a eudaimonia (felicidade) a partir da função 

própria da alma racional e do exercício ativo das 

faculdades da alma em conformidade com a excelência 

(virtude) conclui-se que, aos seres humanos, só é possível 

levar uma vida constituída por momentos de felicidade 

decorrentes da satisfação dos desejos e paixões que não 

se subordinam à atividade racional. 

IV. A eudaimonia (felicidade) é um certo modo de vida 

constituído de uma atividade ou de ações por via da razão 

e conforme a ela, sendo o bem melhor para o homem o 

exercício ativo das faculdades da alma em conformidade 

com a excelência (virtude), que deve estender-se por toda 

a vida. 

V. A excelência (virtude) humana, como realização 

excelente da tarefa humana, reside no exercício ativo da 

racionalidade, pois a função própria de um homem bom é 

o bom e nobilitante exercício desta atividade ou na 

prática destas ações em conformidade com a virtude, 

sendo este o bem humano supremo e a última finalidade 

desiderativa humana. 

 

Das afirmativas feitas acima  

 

  a) somente a afirmação I está incorreta.    

  b) somente a afirmação III está incorreta.    

  c) as afirmações III e V estão corretas.    

  d) as afirmações I e III estão corretas.    

  e) as afirmações II, III e IV estão corretas.    

   

18. (Ufsj 2013) Para David Hume, “os homens são, em 

grande medida, governados pelo interesse” e isso é 

perfeitamente visível, já que  

 

) a) “tradicionalmente o interesse tem sido visto de dentro 

para fora, como algo que observamos em nós mesmos, 

mais do que alguma coisa que outros possam exibir”.    

  b)“mesmo quando estendem suas preocupações para além 

de si mesmos, não as levam muito longe; na vida corrente 

não é muito comum olhar para além dos amigos mais 

próximos e dos conhecidos”.    

  c) “vão traduzindo a necessidade que eles têm de se 

relacionar a partir de um interesse particular, e isso vem 

somar-se à sua capacidade para a socialização para o seu 

próprio bem-estar”.          

  d) “as suas atitudes morais traduzem as suas condutas 

solipsistas votadas aos mais distintos interesses materiais 

e espirituais”.    

 

19. (Fgv 2016) Em junho de 2015, o Papa Francisco 

tornou pública a encíclica Laudato sí (Louvado sejas), na 

qual trata do meio ambiente e da atual crise ecológica, 

conforme trecho a seguir. 

 

48. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-

se em conjunto; e não podemos enfrentar adequadamente 

a degradação ambiental, se não prestarmos atenção às 

causas que têm a ver com a degradação humana e social. 

De fato, a deterioração do meio ambiente e a da 

sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do 

planeta: “Tanto a experiência comum da vida quotidiana 

como a investigação científica demonstram que os efeitos 

mais graves de todas as agressões ambientais recaem 

sobre as pessoas mais pobres”. Por exemplo (...), a 

poluição da água afeta particularmente os mais pobres 

que não têm possibilidades de comprar água engarrafada, 

e a elevação do nível do mar afeta principalmente as 

populações costeiras mais pobres que não têm para onde 

se transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais 

manifesta-se também na morte prematura de muitos 

pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em 

muitos outros problemas que não têm espaço suficiente 

nas agendas mundiais. 

 Apud 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/doc

uments/ 

papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 

No trecho selecionado da encíclica, o papa estabelece 

 

  a) a relação entre a desigualdade social e a fragilidade do 

equilíbrio ecológico planetário.    

  b) o vínculo entre a responsabilidade humana no 

aquecimento global e a elevação do nível do mar.    

  c) a interdependência entre o desenvolvimento tecnológico 

e o progresso material e moral.    

  d) o papel da política internacional para o uso responsável 

das fontes hídricas.    

  e) a importância de preservar o bem comum, sobretudo a 

água potável.    

   

20. (Uea 2014)  
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A questão colocada em debate pela charge é 

 

a) o desenvolvimento que não pode ser alcançado com a 

presença de áreas verdes.    

b) a falta de materiais de proteção individual para as 

pessoas próximas às caçambas.    

c) o caráter efêmero das construções civis que um dia serão 

destruídas.    

d) a situação precária dos trabalhadores ligados ao 

transporte de carga no Brasil.    

e) o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e 

sociais implicados.    

   

21. (Uerj 2016) As comunidades quilombolas, que são 

predominantemente constituídas por população negra, se 

autodefinem a partir das relações com a terra, do 

parentesco, do território, da ancestralidade, das tradições 

e das práticas culturais próprias. 

Estima-se que em todo o país existam mais de três mil 

comunidades quilombolas. O Decreto Federal nº 4.887, 

de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento 

para identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos.  

Adaptado de incra.gov.br. 

 

A demarcação de terras de comunidades quilombolas é 

fato recente nas práticas governamentais brasileiras. 

Um dos principais objetivos dessa política pública é 

viabilizar a promoção de: 

   

  a) aceleração da reforma agrária    

  b) reparação de grupos excluídos    

  c) absorção de trabalhadores urbanos    

  d) reconhecimento da diversidade étnica    

   

22. (Upe-ssa 2 2016) Observe a imagem a seguir: 

 
O fenômeno nela apresentado é definido como uma 

 

  a) ação de partidos políticos que possuem o objetivo de 

mudar uma determinada situação em um país ou região.    

  b) determinação social de grupos minoritários que 

reivindicam melhores situações para determinados 

indivíduos desprotegidos culturalmente.    

  c) solução definitiva e tranquila de conflitos e 

desigualdades sociais impostas pelos grupos menos 

favorecidos aos grupos sociais considerados elitizados.    

  d) ação coletiva com base em uma determinada visão de 

mundo, objetivando a mudança ou a manutenção das 

relações sociais numa dada sociedade.    

  e) norma de comportamento determinada pela sociedade 

para controlar manifestações individuais ou grupais que 

contrariem os interesses do poder político do país.    

   

23. (Unimontes) À medida que, a partir dos anos 70, 

amplia-se uma cultura democrática no Brasil, que os 

movimentos sociais, junto com outros setores 

democráticos, vão arrombando as portas da ditadura, o 

Estado torna-se lentamente permeável à participação de 

novos atores sociais. O Estado brasileiro, 

tradicionalmente privatizado pelos seus vínculos com 

grupos oligárquicos, vai lentamente cedendo espaço, 

tornando-se mais permeável a uma sociedade civil que se 

organiza, que se articula, que constitui espaços públicos 

nos quais reivindica opinar e interferir sobre a política, 

sobre a gestão do destino comum da sociedade. A 

radicalização da democracia não significa apenas a 

construção de um regime político democrático, mas 

também a democratização da sociedade e a construção de 

uma cultura democrática. Esse é ainda um desafio. 

(Adaptado de CARVALHO, Maria do C.A.A. 

Participação social no Brasil hoje. Disponível em 

<http://www.polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf> Acesso 

em maio 2011. 

 

Considerando o texto e essa conjuntura, analise as 

afirmativas, tendo em vista o significado da participação 

social: 

I. Participar da gestão dos interesses coletivos significa 

participar do governo da sociedade, disputar espaço no 

Estado e no mercado, nos espaços de definição e 

execução das políticas públicas. 

II. Os movimentos sociais têm, apesar das limitações e 

precariedades, construído contrapartidas que colocam 

num outro patamar de dignidade e respeito setores 
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excluídos da sociedade, rompendo as fronteiras dos 

espaços onde têm sido confinados. 

III. Ampliar a tolerância, o respeito democrático pelo 

diferente, eliminar as segregações raciais, de gênero, de 

opção sexual, entre outras, é o resultado da incidência de 

práticas participativas que constroem e modificam os 

valores sociais. 

IV. Participar significa questionar o monopólio do Estado 

como gestor da coisa pública, construir espaços públicos 

não estatais, abrir caminhos para o aprendizado da 

negociação democrática e afirmar a importância do 

controle social sobre o Estado. 

 

Estão corretas as afirmativas 

a) II, III e IV, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) I, III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

   

24. (Enem 2015) Diante de ameaças surgidas com a 

engenharia genética de alimentos, vários grupos da 

sociedade civil conceberam o chamado “princípio da 

precaução”. O fundamento desse princípio é: quando 

uma tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à 

saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa avaliar a 

natureza precisa ou a magnitude do dano que venha a ser 

causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de 

quarentena para maiores estudos e avaliações antes de 

sua liberação. 

 SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop 

da montanha-russa. São Paulo: Cia. das Letras, 2001 

(adaptado). 

   

O texto expõe uma tendência representativa do 

pensamento social contemporâneo, na qual o 

desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou 

administração de riscos tem como objetivo 

a) priorizar os interesses econômicos em relação aos seres 

humanos e à natureza.    

b) negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa 

de riscos ecológicos.    

c) instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e 

suas consequências.    

d) combater a introdução de tecnologias para travar o curso 

das mudanças sociais.    

e) romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço 

tecnológico e científico.    

   

25. (Udesc 2015) Visualize com atenção a imagem do 

chargista Latuff, e analise as proposições. 

   

 I. A igualdade de forças entre os dois personagens da 

imagem está bem demarcada pela enxada na mão da 

mulher e a arma de fogo apontada pelo jagunço. 

  II. A presença da balança na mão do atirador representa de 

que lado a justiça pende diante dos confrontos entre 

latifundiários e movimentos sociais de luta pela terra. 

I III. A presença feminina, na charge, faz jus à histórica 

participação das mulheres nos movimentos sociais de 

ocupação pela terra. 

I IV. A justiça está representada com uma venda no olho, 

indicando sua imparcialidade diante dos problemas de 

disputas de terra no Brasil; ela atua sempre do lado da 

legalidade, nesse caso, a favor da concentração de 

riqueza e de propriedade nas mãos de uns poucos. 

    V. O chapéu representando o latifúndio simboliza os 

movimentos sociais que incluíram a questão da terra 

como pauta de luta. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

   a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    

   b) Todas as afirmativas são verdadeiras.    

   c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.    

   d) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.    

   e) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.    

   

26. (Enem PPL 2015) O reconhecimento da união 

homoafetiva levou o debate à esfera pública, dividindo 

opiniões. Apesar da grande repercussão gerada pela 

mídia, a população ainda não se faz suficientemente 

esclarecida, confundindo o conceito de união estável com 

casamento. Apesar de ter sido legitimado pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), o reconhecimento da união 

homoafetiva é fruto do protagonismo dos movimentos 

sociais como um todo.  

ARÊDES, N.; SOUZA, I.; FERREIRA, E. Disponível 

em: http://reporterpontocom.wordpress.com. 

Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

 

As decisões em favor das minorias, tomadas pelo Poder 

Judiciário, foram possíveis pela organização desses 

grupos. Ainda que não sejam assimiladas por toda a 

população, essas mudanças 

 

  a) contribuem para a manutenção da ordem social.    

  b) reconhecem a legitimidade desses pleitos.    

  c) dependem da iniciativa do Poder Legislativo Federal.    

  d) resultam na celebração de um consenso político.    
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  e) excedem o princípio da isonomia jurídica.    

   

27. (Fgv 2015) Sr. Presidente, 

 

A Conectas, em apoio à Aliança pela Água, gostaria de 

chamar a atenção dos mecanismos deste Conselho para 

uma grave violação de direitos humanos no Estado de 

São Paulo, Brasil. A maior e mais rica região 

metropolitana do país está enfrentando a pior crise 

hídrica de sua história. Nossos principais reservatórios de 

água foram quase exauridos, colocando em risco o 

abastecimento de água de milhões de pessoas. Esta crise 

sem precedentes é resultado de décadas de políticas 

equivocadas na gestão e conservação da água. 

(...) Posturas de negação da existência do problema e 

falta de transparência tornaram-se marcas registradas da 

resposta política à crise em São Paulo. (...) Para finalizar, 

solicitamos que todas as instâncias e mecanismos de 

Direitos Humanos das Nações Unidas acompanhem de 

perto esta situação já que, hoje, o direito humano à água 

potável está seriamente ameaçado. Obrigado. 

 Declaração Oral, 28ª sessão do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, março de 2015, em 

Genebra, http://www.conectas.org 

 

Com relação às situações que motivaram essa denúncia, 

assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

 

(     ) No Estado de São Paulo, ocorreu um racionamento 

organizado e transparente, com a instalação de sistemas 

de captação e campanhas para reuso da água e redução 

do consumo. 

(     ) O desmatamento, a ocupação desordenada e a poluição 

por dejetos industriais e urbanos têm sido as principais 

causas de degradação das fontes de água do Sistema 

Cantareira. 

(     ) Para evitar o colapso total do abastecimento hídrico, o 

Governo de São Paulo está aumentando a captação e o 

tratamento de água obtida a partir de fontes poluídas, o 

que certamente elevará o custo final para o consumidor. 

 

As afirmações são, respectivamente, 

a) F - V - F.    

b) F - V - V.    

c) V - F - F.    

d) V - V - F.    

e) F - F - V.    

   

28. (Enem 2015) A questão ambiental, uma das 

principais pautas contemporâneas, possibilitou o 

surgimento de concepções políticas diversas, dentre as 

quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma 

ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu 

aproveitamento econômico sob qualquer justificativa.  

PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da 

natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2006 (adaptado). 

 

Considerando as atuais concepções políticas sobre a 

questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto 

quanto à proteção do meio ambiente está baseada na 

a) prática econômica sustentável.    

b) contenção de impactos ambientais.    

c) utilização progressiva dos recursos naturais.    

  d) proibição permanente da exploração da natureza.    

  e) definição de áreas prioritárias para a exploração 

econômica.    

  

29. (Uncisal 2012) Os problemas ambientais mobilizam 

muitos cientistas e ativistas ao redor do mundo. Atuando 

em áreas distintas, eles buscam soluções a curto e médio 

prazos para evitar um colapso completo do meio 

ambiente. Fazendo uma análise no sentido sociológico da 

charge abaixo, podemos concluir como verdadeiro: 

 
   a) sociedades com alto padrão de qualidade e acesso 

irrestrito a tecnologia estão a salvo das consequências 

advindas dos problemas ambientais. 

   b) a resolução dos problemas ambientais requer não 

somente políticas públicas e ações globais, mas uma 

mudança de comportamento dos indivíduos. 

   c) os problemas ambientais não forçarão a mudança de 

comportamento dos indivíduos ou a forma de 

organização das sociedades ao redor do mundo. 

   d) as práticas capitalistas não ameaçam tanto o meio 

ambiente e as relações sociais. 

   e) a industrialização e urbanização intensas não são causas 

dos problemas ambientais. 

 

30. (Ufpa 2013) O Pará é o estado brasileiro que 

apresenta o maior número de terras quilombolas 

reconhecidas pelo Estado. Em 1995, no município de 

Oriximiná, a comunidade de Boa Vista foi a pioneira no 

país a receber título coletivo de suas terras. Para a 

concretização deste direito, uma comunidade quilombola 

precisa comprovar que 

a) dispõe de registros arqueológicos pelos quais se confirme 

que a comunidade vive em terras que eram, 

anteriormente, um quilombo de escravos negros fugidos 

da servidão. 
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b) sua identidade étnica como remanescente de quilombo é 

resultado de processos de resistência em relação aos 

grupos sociais hegemônicos. 

c) tem origem biológica negra em toda a sua população. 

d) sempre viveu isolada de outras comunidades por longos 

períodos de tempo, o que possibilitou a identificação de 

seus membros pela cor da pele. 

e) sua população mantém vivas as tradições religiosas dos 

primeiros escravos africanos que habitaram o território 

brasileiro. 

 

31. (Ufpa 2013) As novas tecnologias da informação e 

comunicação tornaram-se uma realidade nas relações 

sociais contemporâneas e contribuem para a maior 

integração das pessoas neste início do século XXI. Sobre 

as alterações nas práticas culturais decorrentes dessas 

novas tecnologias informacionais, é correto afirmar: 

a) As pessoas deixaram de contatar as redes sociais já 

consolidadas e as substituíram por encontros presenciais 

realizados por meio da rede mundial de computadores. 

b) As dinâmicas das culturas vinculadas à virtualidade dos 

meios de comunicação consolidam a cultura popular em 

detrimento da cultura de massa e da indústria cultural. 

c) A violência urbana impede que sejam ampliadas as redes 

e grupos sociais tradicionalmente vinculados ao 

capitalismo, o que intensifica o uso convencional dos 

serviços dos correios. 

d) A educação e a religião estão apartadas do processo de 

utilização de mídias eletrônicas, e isso causou o 

afastamento das pessoas das lutas por causas sociais mais 

amplas. 

e) As novas tecnologias de informação e comunicação têm 

sido utilizadas nas ações coletivas de pessoas envolvidas 

com as demandas dos movimentos sociais. 

 

32. (Uel 2013) Muitas vezes, o processo de evolução por 

seleção natural é alvo de interpretações distorcidas. E 

quando o assunto é a evolução humana, a distorção pode 

ser ainda maior, pois o Homo sapiens é apresentado 

como o ápice do desenvolvimento. As ilustrações mais 

conhecidas da evolução estão todas direcionadas no 

sentido de reforçar uma cômoda concepção da 

inevitabilidade e da superioridade humanas. A principal 

versão dessas ilustrações é a série evolutiva ou escada de 

progresso linear. Esse avanço linear ultrapassa os limites 

das representações e alcança a própria definição do termo 

evolução: a palavra tornou-se sinônimo de progresso. A 

história da vida não é uma escada em que o progresso se 

faz de forma previsível e sim um arbusto ramificado e 

continuamente podado pela tesoura da extinção. 

(Adaptado de: GOULD, S. J. Vida maravilhosa: o acaso 

na evolução e a natureza da história. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. p.23-31.) 

 

 

Figura 1: Adaptado de: GOULD, S. J. Vida maravilhosa: 

o acaso na evolução e a natureza da história. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. p.27. A árvore filogenética, 

representada na figura 2, a seguir, é construída com base 

nas comparações de DNA e proteínas. 

 

 
 

Com essa noção de progresso, referida no texto, 

construía-se a crença de que o ser humano caminhava em 

direção a um progresso irresistível, e ele próprio seria o 

exemplo dessa noção, implicando, por exemplo, a 

minimização do trabalho braçal e uma supervalorização 

das atividades intelectuais. Porém, no século XX, 

tendências de pensamento demonstraram que a razão, ao 

mesmo tempo em que é libertadora, também tem a 

capacidade de subjugar os homens. Essa crítica às 

concepções modernas da razão foi o sustentáculo de um 

movimento contestador e pacifista, denominado de 

movimento __________. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o termo que 

preenche, corretamente, a lacuna do enunciado. 

 

a) contracultural. 

b) modernista. 

c) neoliberal. 

d) trabalhista. 

e) yuppie. 

 

33. (Uel 2013) O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior 

sucesso da história virtual, independente da polêmica 

causada por ele. Em seis dias, atingiu a espantosa soma 

de 100 milhões de espectadores, aproximadamente. No 

primeiro dia na Internet, o vídeo foi visto por 

aproximadamente 100.000 visitantes. 

(Adaptado de: PETRY, A. O Mocinho vai prender o 

bandido... e 100 milhões de jovens querem ver. Veja, ano 

45, n.12, 2261.ed., 21 mar. 2012.) 

 

A Internet revelou-se um poderoso instrumento para a 

ação política de ONGs e de movimentos sociais. 

A respeito das formas de expressão de necessidades 

coletivas no mundo globalizado, assinale a alternativa 

correta. 

 

   a) As ONGs e os novos movimentos sociais têm como 

característica comum a construção de estruturas 

hierarquizadas e rígidas para a realização das lutas 

coletivas. 
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b) Como toda luta política, a conquista do poder de Estado é 

o    referencial a partir do qual se constroem as ações das 

novas reivindicações coletivas de ONGs e movimentos 

sociais. 

c) Demandas ligadas ao trabalho perderam sua importância 

para as novas lutas coletivas expressas pelas ONGs e 

pelos recentes movimentos sociais. 

d) Nas novas lutas coletivas há o predomínio dos novos 

sujeitos sociais, os grupos sociologicamente minoritários, 

com um projeto definido e uniforme de construção da 

sociedade. 

e) O ativismo de ONGs e de movimentos sociais nas redes 

virtuais diversifica as agendas políticas e as práticas que 

buscam inovar o modo de fazer política. 

 

34. (Ucs 2012) Apesar de todas as mudanças sociais,   

culturais, econômicas, políticas, dos meios de 

comunicação e de valores ocorridas no século XX, a 

discriminação da mulher é ainda um fato comum na 

sociedade atual. 

Considere as seguintes afirmações sobre o papel da 

mulher na sociedade brasileira. 

 

I. Getúlio Vargas, em 1934, promulgou uma Constituição 

que dava às mulheres o direito de voto e o direito de 

serem votadas. 

II. A participação feminina na população economicamente 

ativa, a partir da década de 60, teve um aumento 

significativo, devido à necessidade de as mulheres 

trabalharem fora de casa para ajudar no orçamento 

familiar. 

III. As mulheres organizaram várias ONGs feministas, na 

década de 80, para terem participação na vida social e 

política nacional, e nessa década foi criado o Conselho 

Nacional da Condição Feminina, ligado ao Ministério da 

Justiça. 

 

Das afirmações acima, 

a) apenas I está correta. 

b) apenas II está correta. 

c) apenas III está correta. 

d) apenas II e III estão corretas. 

e) I, II e III estão corretas. 

 

35. (Enem 2012) As mulheres quebradeiras de coco-

babaçu dos Estados do Maranhão, Piauí, Pará e 

Tocantins, na sua grande maioria, vivem numa situação 

de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de 

coco assume o caráter de identidade coletiva na medida 

em que as mulheres que sobrevivem dessa atividade e 

reconhecem sua posição e condição desvalorizada pela 

lógica da dominação, se organizam em movimentos de 

resistência e de luta pela conquista da terra, pela 

libertação dos babaçuais, pela autonomia do processo 

produtivo. Passam a atribuir significados ao seu trabalho 

e as suas experiências, tendo como principal referência 

sua condição preexistente de acesso e uso dos recursos 

naturais. 

ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de 

coco-babaçu, pela libertação do coco preso e pela posse 

da terra. In: Anais do VII Congresso Latino-Americano 

de Sociologia Rural, Quito, 2006 (adaptado). 

 

 

A organização do movimento das quebradeiras de coco 

de babaçu é resultante da 

 

   a) constante violência nos babaçuais na confluência de 

terras maranhenses, piauienses, paraenses e 

tocantinenses, região com elevado índice de homicídios. 

   b) falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migrantes 

das cidades e com pouco vínculo histórico com as áreas 

rurais do interior do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí. 

   c) escassez de água nas regiões de veredas, ambientes 

naturais dos babaçus, causada pela construção de açudes 

particulares, impedindo o amplo acesso público aos 

recursos hídricos. 

   d) progressiva devastação das matas dos cocais, em função 

do avanço da sojicultura nos chapadões do Meio-Norte 

brasileiro. 

   e) dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no 

acesso aos babaçuais localizados no interior de suas 

propriedades. 

 

36. (Ufu 2012) Leituras comuns acerca da democracia 

associam seu conteúdo, exclusivamente, ao universo 

eleitoral. Todavia, outras dimensões da democracia são 

igualmente importantes, como testemunha o trecho 

abaixo da canção Da lama ao caos, de Chico Science e a 

Nação Zumbi. 

 

Oh Josué eu nunca vi tamanha desgraça 

Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça 

Peguei o balaio, fui na feira roubar tomate e cebola 

Ia passando uma velha, pegou a minha cenoura 

Aí minha velha, deixa a cenoura aqui 

Com a barriga vazia não consigo dormir 

E com o bucho mais cheio comecei a pensar 

Que eu me organizando posso desorganizar 

Que eu desorganizando posso me organizar 

Que eu me organizando posso desorganizar [...]. 

 

Nessa canção, uma outra dimensão da democracia, além 

da eleitoral, é apresentada por meio da noção de 

 

   a) participação política, presente no verso “Que eu me 

organizando posso desorganizar”. 

   b) solidariedade, presente no verso “Quanto mais miséria 

tem, mais urubu ameaça”. 

   c) respeito à diversidade, presente no verso “E com o 

bucho mais cheio comecei a pensar”. 

   d) igualdade econômica e social, presente no verso 

“Peguei o balaio, fui na feira roubar tomate e cebola”. 

 

37. (Unicentro 2012) A vida política não acontece apenas 

dentro do esquema ortodoxo dos partidos políticos, da 

votação e da representação em organismos legislativos e 
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governamentais. O que geralmente ocorre é que alguns 

grupos percebem que esse esquema impossibilita a 

concretização de seus objetivos ou ideais, ou mesmo os 

bloqueia efetivamente. [...] Às vezes, a mudança política 

e social só pode ser realizada recorrendo-se a formas não 

ortodoxas de ação política. 

GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Tradução Sandra 

Regina Netz. Porto Alegre : Artmed, 2008. 

 

Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, 

que busca promover um interesse comum ou assegurar 

uma meta comum através de ações fora das esferas 

institucionais, que se chama de 

 

a) interação social. 

b) mobilidade lateral. 

c) movimento social. 

d) princípio preventivo. 

e) movimento de acomodação urbana. 

 

 

 

 

Gabarito: 

1. A 

2. E 

3. C 

4. A 

5. C 

6. B 

7. D 

8. C 

9. C 

10. A 

11. B 

12. B 

13. E 

14. E 

15. D 

16. A 

17. B 

18. B 

19. A 

20. E 

21. B 

22. D 

23. A 

24. C 

25. A 

26. B 

27. B 

28. D 

29. B 

30. B 

31. E 

32. A 

33. E 

34. E 

35. E 

36. A 

37. C 
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