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01. Para os filósofos e sociólogos alemães Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, a indústria cultural tem 

como único objetivo a dependência e a alienação dos 

homens. Ao maquiar o mundo nos anúncios que 

divulga, ela seduz as massas para o consumo das 

mercadorias culturais, a fim de que se esqueçam da 

exploração que sofrem nas relações de produção. 
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A indústria cultural – o 

iluminismo como mistificação das massas. In: Indústria cultural e 
sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

Considerando o texto dado, e segundo o pensamento 

de Adorno e Horkheimer, é correto afirmar que: 

I. A indústria cultural se utiliza de padrões que se 

repetem com o propósito de formar uma estética 

voltada ao consumismo e à alienação. 

II. A indústria cultural promove nos indivíduos uma 

pseudossatisfação que impede o desenvolvimento de 

uma visão crítica. 

III. A indústria cultural faz dos indivíduos seu objeto, 

distanciando-os de uma autonomia consciente. 

IV. A indústria cultural incentiva necessidades próprias 

do sistema vigente, levando os indivíduos a praticar o 

consumo incessante. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II, III e IV.   d) II e III apenas. 

b) III e IV apenas.   e) I e IV apenas. 

c) I e II apenas. 

 

02. Assim, a indústria cultural, os meios de 

comunicação, de massa e a cultura de massa surgem 

como funções do fenômeno da industrialização. É 

esta, através das alterações que produz no modo de 

produção e na forma do trabalho humano, que 

determina um tipo particular de indústria (a cultural) 

e de cultura (a de massa), implantando numa e 

noutra os mesmos princípios em vigor na produção 

econômica em geral: o uso crescente da máquina e a 

submissão do ritmo humano de trabalho ao ritmo da 

máquina; a exploração do trabalhador; a divisão do 

trabalho. 
Teixeira Coelho. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 

1980. 

 

Para o autor, a indústria cultural e a cultura de 

massas está diretamente ligado ao modo de 

produção: 

a) Tecnicista.     d) Socialista. 

b) Cientificista.    e) Neoliberal. 

c) Capitalista. 

 

 

03. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança 

civilizatória da democracia de pioneiros e empresários,  

 

que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido 

para os desvios espirituais. Todos são livres para 

dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde 

a neutralização histórica da religião, são livres para 

entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a 

liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre 

a coerção econômica, revela-se em todos os setores 

como a liberdade de escolher o que é sempre a 

mesma coisa. 
ADORNO, T HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: 

fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

 

A liberdade de escolha na civilização ocidental, de 

acordo com a análise do texto, é um(a): 

a) legado social. 

b) patrimônio político. 

c) produto da moralidade. 

d) conquista da humanidade. 

e) ilusão da contemporaneidade. 

 

04. O antropólogo inglês Edward Tylor (1832-1917) 

foi responsável por criar a primeira definição de 

cultura. Segundo o estudioso, ela representa: 

(...) todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma sociedade. 
(TYLOR, E. Primitive culture. Londres: John Mursay & Co, 1871). 

 

Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar: 

a) a cultura é universal e definida pela política, 

economia e educação das sociedades em que se 

desenvolve. 

b) a cultura é sinônimo de educação e envolve o saber 

sobre a arte, as leis e a moral. 

c) a cultura é conjunto de tradições, crenças e 

costumes de determinado grupo social. 

d) a cultura representa uma rede de significados que 

foi imposta pelos povos da antiguidade. 

e) a cultura gera determinados padrões que são 

considerados corretos e utilizados por todos. 

 

05. Segundo o antropólogo brasileiro Everardo Rocha: 

“______ é uma visão do mundo onde o nosso próprio 

grupo é tomado como centro de tudo, e todos os 

outros são pensados e sentidos por meio dos nossos 

valores, modelos e definições do que é a existência. 

No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade 

de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como 

sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc.” 
   (ROCHA, 1988, p. 5). 
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O conceito que preenche corretamente a lacuna é 

denominado de: 

a) relativismo.    d) aculturação. 

b) antropocentrismo.   e) etnocentrismo. 

c) apropriação. 

 

06. “Todos nós, brasileiros, somos carne da carne 

daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós 

brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os 

supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais 

atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente 

sentida e sofrida que somos e a gente insensível e 

brutal, que também somos. Descendentes de escravos 

e de senhores de escravos seremos sempre servos da 

malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo 

sentimento da dor intencionalmente produzida para 

doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre 

homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas 

em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas 

heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de 

torturador impressa na alma e pronta a explodir na 

brutalidade racista e classista.” 
(RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.) 

 

O trecho do texto acima aborda sobre a mistura étnica 

na formação da identidade brasileira. No olhar do 

antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro: 

a) a mistura étnica do Brasil é considerada positiva e 

vem se adaptando com o tempo. 

b) a mistura étnica do Brasil resultou numa 

ambiguidade entre características positivas e 

negativas que coexistem. 

c) a mistura étnica do Brasil foi fruto da violência e 

isso está refletido na cultura brasileira. 

d) a mistura étnica do Brasil contribuiu para a criação 

de uma identidade brasileira negativa que se perpetua 

na violência. 

e) a mistura étnica do Brasil é formada pela 

pluralidade de etnias e, por isso, é considerada 

negativa. 

 

07. “(...) transmitido de geração em geração, é 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos 

em função do seu meio envolvente, da sua interacção 

com a natureza e da sua história, e confere-lhes um 

sentido de identidade e de continuidade, contribuindo 

assim para promover o respeito da diversidade 

cultural e a criatividade humana.” 
(Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 

Paris, 2003) 

 

São exemplos de patrimônio cultural imaterial, 

exceto: 

a) danças e rituais. 

b) feiras e festas. 

c) linguagem e literatura. 

d) vestimentas e utensílios. 

e) culinária e lendas. 

 

08. “Homens de culturas diferentes usam lentes 

diversas e, portanto, têm visões desencontradas das 

coisas. Por exemplo, a floresta amazônica não passa 

para o antropólogo – desprovido de um razoável 

conhecimento de botânica – de um amontoado 

confuso de árvores e arbustos, dos mais diversos 

tamanhos e com uma imensa variedade de 

tonalidades verdes. A visão que um índio Tupi tem 

deste mesmo cenário é totalmente diversa: cada um 

desses vegetais tem um significado qualitativo e uma 

referência espacial. Ao invés de dizer como nós: 

“encontro-lhe na esquina junto ao edifício X”, eles 

frequentemente usam determinadas árvores como 

ponto de referência. Assim, ao contrário da visão de 

um mundo vegetal amorfo, a floresta é vista como um 

conjunto ordenado, constituído de formas vegetais 

bem definidas.” 
(LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2008) 

 

O trecho acima foi escrito pelo antropólogo Roque de 

Barros Laraia e está relacionado com o conceito de: 

a) aculturação.    d) relativismo. 

b) etnocentrismo.    e) xenofobia. 

c) eurocentrismo. 

 

09. “Eu estava na estação com o turbante toda linda, 

me sentindo diva. E eu comecei a reparar que tinha 

bastante mulheres negras, lindas aliás, que tavam me 

olhando torto (...) enfim, veio uma falar comigo e 

dizer que eu não deveria usar turbante porque eu era 

branca. Tirei o turbante e falei ‘tá vendo essa careca, 

isso se chama câncer, então eu uso o que eu quero! 

Adeus’. Peguei e saí e ela ficou com cara de tacho’. 

Desde então, Thauane, você deu entrevistas, foi 

xingada e foi elogiada nas redes sociais.” 
(BRUM, E. De uma branca para outra: o turbante e o conceito de 

existir violentamente. El País, 20 fev. 2017. Disponível em: . Acesso 
em: 23 out. 2017.) 

 

A polêmica gerada pela situação descrita acima traz à 

tona o debate sobre: 

a) apropriação cultural.  d) miscigenação. 

b) aculturação.   e) relativismo cultural. 

c) etnocentrismo. 

 

10. “O modo de ver o mundo, as apreciações de 

ordem moral e valorativa, os diferentes 

comportamentos sociais e mesmo as posturas 

corporais são assim produtos de uma herança 

cultural, ou seja, o resultado da operação de uma 

determinada cultura. (...) Em algumas sociedades o 

ato de comer pode ser público, em outras uma 

atividade privada. Alguns rituais de boas maneiras 

exigem um forte arroto, após a refeição, como sinal 

de agrado da mesma. Tal fato, entre nós, seria 

considerado, no mínimo, como indicador de má 

educação.” 
(LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2008) 
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O trecho anterior expõe um exemplo de: 

a) cultura popular.   d) aculturação. 

b) padrão cultural.   e) patrimônio histórico. 

c) apropriação cultural. 

 

11. A cafeicultura, nas regiões pioneiras do oeste de 

São Paulo, estava em franca expansão e demandava 

maiores contingentes de trabalhadores rurais. Os 

fazendeiros, diante do problema, recorreram à 

imigração, trazendo, a partir da segunda metade do 

século XIX, milhares de estrangeiros para trabalhar 

nos cafezais. Foi desenvolvida uma iniciativa que 

consistia em custear, a título de antecipação dos 

rendimentos, o transporte de trabalhadores europeus 

até as fazendas, bem como sustentá-los e as suas 

famílias nos primeiros tempos de sua permanência na 

propriedade.  

Assim que instalados, os imigrantes deviam dar início 

aos trabalhos, cultivando café e gêneros de 

subsistência e, dos resultados com suas lavouras, 

retinham 1/3 dos lucros, entregando o restante ao 

fazendeiro para amortizar a dívida inicial. 
(Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo. História do Brasil.) 

 

A iniciativa descrita no texto deve ser relacionada 

com: 

a) sistema de colonato; 

b) imigração interna; 

c) imigração custeada pelo governo; 

d) imigração ilegal; 

e) sistema de parceria. 

 

12. Um dos temas mais debatidos na pauta da política 

interna brasileira, em 2019, foi o da Reforma da 

Previdência Social no Brasil. Sob a alegação de um 

desequilíbrio demográfico decorrente do aumento 

acentuado da população idosa, tem sido apontada a 

necessidade de reforma do Sistema Previdenciário, 

que seria deficitário. Nos últimos 20 anos, o país já 

passou por duas reformas praticadas por meio de 

propostas de emenda à Constituição, as chamadas 

PEC. Em 1998, na presidência de Fernando Henrique 

Cardoso, o governo federal mudou as regras 

previdenciárias com a PEC No. 20, instituindo: 

a) a exigência de uma idade mínima para a 

aposentadoria: no caso das mulheres 55 anos e no 

caso dos homens 60 anos, além da criação do fator 

previdenciário; 

b) a exigência de tempo mínimo de contribuição para 

a aposentadoria: 25 anos para mulheres e 30 anos 

para homens; 

c) a exigência de uma idade mínima de 65 anos para 

homens e 62 anos para mulheres e com tempo de 

contribuição de 40 anos; 

d) a exigência de uma idade mínima de 65 anos para 

a aposentadoria, tanto para homens como para 

mulheres; 

e) o regime de capitalização substituindo o regime de 

repartição, de forma que cada trabalhador tornou-se 

responsável por contribuir para sua própria 

previdência.  

 

13. O IBGE divulga hoje as estimativas das 

populações residentes nos 5.570 municípios 

brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 

2019. Estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de 

habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 

0,79% ao ano, apresentando queda do crescimento 

quando comparado ao período 2017/2018, conforme a 

Projeção da População 2018. 
Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/ 
releases/25278-ibge-divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-

municipios-para-2019. Acesso: 28/08/2019. 

 

Uma constatação correta dessa estimativa anunciada 

pelo IBGE é: 

a) A população brasileira está diminuindo. 

b) O município de São Paulo deixou de ser o mais 

populoso do país. 

c) Os três estados mais populosos do país localizam-

se na região Sudeste. 

d) Acre é o estado menos populoso. 

e) São Paulo é o estado que tem o maior número de 

regiões metropolitanas. 

 

14. Observe os dados divulgados pelo Censo 

Agropecuário 2017 sobre a estrutura fundiária 

brasileira. 

 
A conclusão possível a partir de seus conhecimentos e 

da leitura dos dados é: 

a) Há uma boa distribuição de terras no país. 

b) Há um nítido predomínio de pequenos proprietários 

de terras quanto ao número de estabelecimentos. 

c) Os grandes proprietários de terras ocupam uma 

pequena parte do país apesar de serem muitos. 

d) São muitos os grandes proprietários de terra e 

ocupam vasta área do país. 

e) Os pequenos proprietários de terras ocupam a 

maior parte do território do país. 

 

 


