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1. (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.
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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/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-

si.html).
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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.

A
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2 (UEA 2014) .

A questão colocada em debate pela charge é

https://2.bp.blogspot.com/-6lgb5KAxLEo/V35m_1rFS8I/AAAAAAAAFGk/J3CtSa-NScc4PUX_49GlC4_iGA_7-jBxwCLcB/s1600/Lixo+impactos+ambientais.png
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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.

E
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3. (UERJ 2016) As comunidades quilombolas, que são predominantemente constituídas por
população negra, se auto definem 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.
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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
E) implantação de um modelo socialista. B
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4. (UPE-SSA 2 2016) Observe a imagem a seguir:

https://2.bp.blogspot.com/-32KMGxskWIg/V35naYt4YiI/AAAAAAAAFGo/mtDe4DNpw98pkMvE2UGnhTnlLuwfIJBxQCLcB/s1600/A%C3%A7%C3%A3o+coletiva.png
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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.

D
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5. (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:
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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 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.
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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.
E) I e II, apenas.

A
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6. (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
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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.

C
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7. (UDESC 2015) Visualize com atenção a imagem do chargista
Latuff, e analise as proposições.

https://2.bp.blogspot.com/-ALwOF_jNPK8/V35oB3CuJNI/AAAAAAAAFG4/wxEm3VK6NzY_BiC7yWxmzzH7YXKvUW5wACLcB/s1600/Movimento+Sem+Terra.png
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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.
III. A presença feminina, na charge, faz jus à histórica participação das mulheres nos
movimentos sociais de ocupação pela terra.
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.
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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.

A
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8. (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
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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.

E) excedem o princípio da isonomia jurídica.

B
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9. (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
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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.
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AS AFIRMAÇÕES SÃO, RESPECTIVAMENTE,

A) F - V - F.
B) F - V - V.
C) V - F - F.
D) V - V - F.
E) F - F - V. B



25

10. (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).
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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.

D


