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Fenômenos Sociais  
 
 
1. A publicidade abaixo expressa ideias e valores dos movimentos de contestação e de crítica de 
costumes, ocorridos em sociedades europeias e americanas, incluindo-se o Brasil, na década de 
1960. 

 
Uma das transformações ocasionadas por esses movimentos de contestação, claramente 
explorada na publicidade, foi: 

a) Politização das questões de gênero  
b) Mecanização do trabalho doméstico  
c) Modernização da identidade feminina  
d) Massificação dos hábitos de consumo 

 
2. Observe a charge. 

 
No Brasil, os críticos da abertura indiscriminada às importações alertam para o fato de que ela 
contribui para aumentar o desemprego e a exclusão social. A insistência em realizar essa 
abertura relaciona-se à seguinte característica do processo de globalização: 
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a) Desestímulo ao processo de privatização de empresas 
b) Esvaziamento econômico do setor de comércio e serviços 
c) Imposição de medidas protecionistas para as empresas nacionais  
d) Facilidade de deslocamento de mercadorias, capitais e informações. 

 
 
3. O exame da distribuição de renda da população auxilia na avaliação do grau de justiça social, 
da qualidade da ação previdenciária do Estado e da eficácia das políticas públicas de combate à 
pobreza. Observe o gráfico que indica a razão entre a renda anual dos 10% mais ricos e a renda 
anual dos 40% mais pobres, no Brasil, nos anos de 2001 a 2008. 
Considerando os dados apresentados, é possível afirmar que a principal ação governamental que 
contribuiu para a mudança verificada na distribuição da renda na sociedade brasileira durante o 
período indicado foi:  

a) Elevação do valor real do salário mínimo  
b) Redução da carga tributária do setor produtivo  
c) Diminuição da taxa básica de juros ao consumidor  
d) Ampliação do investimento público em infraestrutura 

 
4. “A legislação penal do fim do século XIX determinava: a ociosidade era considerada ‘crime’ e, 
como tal, punida. Reconhecida e legitimada abertamente, a prática da repressão aos 
desempregados e subempregados – os pobres – ficava clara no discurso dos responsáveis pela 
segurança pública e pela ordem nas cidades. O controle social dessas camadas deveria ser 
realizado de forma rígida. Sidney Chalhoub afirma que os legisladores brasileiros utilizam o termo 
‘classes perigosas’ como sinônimo de ‘classes pobres’, e isso significa dizer que o fato de ser 
pobre o torna automaticamente perigoso à sociedade [...]. A existência do crime, da 
vagabundagem e da ociosidade justificava o discurso de exclusão e perseguição policial às 
camadas pobres e despossuídas”. 

(PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. São Paulo: 
Ática, 2002. p. 24.) 

O texto acima discute a configuração das classes sociais no Brasil, tomando como referência as 
questões da cidadania e da violência. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é 
correto afirmar que, no final do século XIX, no Brasil: 

a) A ação dos poderes públicos no trato da questão social estava centrada na supressão dos 
desníveis entre as classes sociais, condição básica para a emergência do Brasil 
industrializado. 

b) A herança colonial da estrutura social brasileira conduzia o poder estatal a reconhecer 
como legítimas as lutas das classes populares no questionamento da estrutura política 
oligárquica vigente. 

c) O combate às “classes perigosas” obrigava os poderes públicos à implementação de 
políticas de geração e distribuição de renda, reduzindo, assim, a influência do Partido 
Comunista Brasileiro junto aos pobres. 

d) O desemprego e a criminalidade referidos às classes populares eram vistos pelos poderes 
públicos, menos como questão social e mais como questão de polícia, dentro de uma 
concepção restritiva de cidadania. 

e) A repressão policial restringia-se aos desempregados e subempregados, pois os 
trabalhadores assalariados eram protegidos por uma legislação trabalhista que garantia, 
por exemplo, aposentadoria e descanso remunerado. 
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Gabarito  
1. A 
2. D 
3. A 
4. D 
 
 

 


