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Exercícios de Revisão  
  
1. 

 
 
A lei que transforma o funk em patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro foi aprovada em 
2009. 
A principal razão para esse reconhecimento legal está associada à política de: 

a) defesa de ritmos brasileiros 
b) inclusão de grupos políticos 
c) projeção de jovens intérpretes  
d) valorização de manifestações populares 

 
 
2.  

 
 

A Irlanda do Norte vem construindo um delicado processo de paz nos últimos quinze anos, após 
décadas de conflitos internos envolvendo as relações com o Reino Unido. O episódio relatado na 
reportagem remete a um aspecto essencial desses conflitos. 
Esse aspecto está relacionado à existência de: 

a) grupos étnicos rivais 
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b) segmentos sociais elitizados 
c) sistemas religiosos antagônicos 
d) identidades nacionais divergentes 

 
 
3. 

 
De acordo com o texto, a criação dessa lei se relaciona principalmente ao seguinte fator: 

a) exclusão política dos grupos populares 
b) hierarquização social nas condições de trabalho 
c) desvalorização econômica dos empregos formais 
d) discriminação étnica nas qualificações profissionais 

 
 
4. Andy Warhol (1928-1987) é um artista conhecido por criações que abordaram valores da 
sociedade de consumo; em especial, o uso e o abuso da repetição. Esses traços estão presentes, 
por exemplo, na obra que retrata as latas de sopa Campbell’s, de 1962. 
  

 
www.moma.org 

  
O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da 
produção industrial representados neste trabalho de Warhol estão apontados em: 

a) taylorismo – produção flexível 
b) fordismo – produção em série 
c) toyotismo – fragmentação da produção 
d) neofordismo – terceirização da produção 
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5. 

 
Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram o 
resultado da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do consumo. 
 
A crítica ao sistema econômico presente na letra da canção está relacionada à seguinte estratégia 
própria do atual modelo produtivo toyotista: 

a) aceleração do ciclo de renovação dos produtos 
b) imposição do tempo de realização das tarefas fabris 
c) restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias 
d) padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia 

 
 
6. Cada um, de cada lugar do mundo, tem de assinalar em seu endereço eletrônico o país onde 
mora e de onde fala (.br, .ar, .mx, etc.); aquele que fala a partir dos EUA não precisa apor .us ao 
seu endereço e, assim, é como se falasse de lugar-nenhum, tornando familiar que cada qual se 
veja, sempre, de um lugar determinado, enquanto haveria aqueles que falam como se fossem do 
mundo e não de nenhuma parte específica. 
 

Adaptado de CARLOS WALtER PORtO-GOnçALvES 
In: LAnDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber. Buenos Aires: CLACSO, 2005. 

 
O texto acima contém uma reflexão acerca de um aspecto importante das redes mundiais de 
produção e circulação de conhecimento. Segundo o autor, essas redes são marcadas pelo 
conceito de: 

a) pluralismo 
b) autoritarismo 
c) nacionalismo 
d) etnocentrismo 
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7. 

 
Os textos referem-se a duas transformações na cidade do Rio de Janeiro nos últimos sessenta 
anos: a construção do viaduto da Perimetral, na década de 1950, e, na atualidade, sua demolição 
parcial, prevista nas obras do projeto Porto Maravilha. 
 
Esses dois momentos evidenciam a seguinte mudança nas políticas de planejamento urbano: 

a) interação entre ocupação fabril e modernização dos serviços 
b) integração entre equilíbrio ambiental e ampliação dos espaços públicos 
c) compatibilização entre controle da poluição e redução das estruturas viárias 
d) equiparação entre desenvolvimento do setor de serviços e expansão das áreas de lazer 

 
 
8.  

 
 
Apesar das muitas diferenças existentes entre Paris no século XIX e Rio de Janeiro no século 
XXI, os textos apontam para manifestações do exercício do poder militar em ambas as cidades. 
Nos dois contextos, é reconhecível a seguinte relação estratégica entre o espaço da cidade e a 
ação do Estado: 

a) sítio urbano e polarização política 
b) morfologia urbana e controle social 
c) hierarquia urbana e segurança pública 
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d) centro urbano e marginalização econômica 

 
 
9. 

 
O texto da reportagem faz referência a duas fases distintas da política territorial na Amazônia 
durante o regime militar.  
 
Dois exemplos dessa política de ocupação, para o período 1964/1973 e para o período 
1973/1985, respectivamente, foram as implantações de: 

a) polos de turismo e lazer – extensas redes ferroviárias inter-regionais 
b) centros comerciais fronteiriços – imensas áreas de monocultura de soja 
c) distritos industriais exportadores – numerosas áreas de produção de borracha 
d) assentamentos de agricultura familiar – grandes projetos de grupos empresariais 

 
 
10. “E os governos do Terceiro Mundo sabem ainda menos sobre as suas fronteiras urbanas, 
esses estranhos limbos onde se faz a transição entre cidades ruralizadas e campos urbanizados. 
A orla urbana é a zona de impacto social onde a força centrífuga da cidade colide com a implosão 
do campo.” 
 

MIKE DAVIS 
Adaptado de Planeta favela. São Paulo: Boitempo, 2006. 

 
O trecho sublinhado sugere que a orla urbana das grandes metrópoles do Terceiro Mundo é a 
expressão espacial da convergência de dois processos. 
Esses dois processos, significativos na segunda metade do século XX, são: 

a) verticalização e imigração 
b) periferização e êxodo rural 
c) conurbação e migração pendular 
d) industrialização e tráfico de mão-de-obra 
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