
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE RESPONDER: 

 

 Você está recebendo um Caderno de Avaliação de Ciências Humanas e um Cartão de Respostas.  

 Comece escrevendo seu nome completo, nome da escola, turma e turno. 

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.  

 Cada questão contém uma ÚNICA resposta correta. 

 Procure não deixar questão sem resposta.  

 Você terá 25 minutos para responder cada bloco. Aguarde sempre o aviso do aplicador para 

começar o bloco seguinte.  

 Quando for autorizado pelo aplicador, transcreva suas respostas para o Cartão de Respostas, 

utilizando caneta de tinta azul ou preta.  

 Exemplo: se, na questão 01, você escolheu a letra A, marque sua resposta desta maneira no 

cartão resposta: 

 

 O Cartão Respostas não poderá ser devolvido em branco, nem deverá ser rabiscado, amassado, 

alterado ou rasurado. 

 Em caso de dúvidas ou engano, solicite ajuda ao aplicador. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 
9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

Avaliação 03 – SAEP/2016 
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QUESTÃO 01 – (SAEP 2016) 

 
“Existem dois sistemas político-econômicos 
praticados no mundo, denominados capitalismo e 
socialismo. Estes se diferenciam pelas ideias e 
características totalmente distintas. Atualmente há 
uma predominância significativa do capitalismo, 
esse possui uma série de aspectos’’.    
              

Fonte: mundoeducacao.bol.uol.com.br – Acesso em: 30/09/2016  

 
A alternativa que contempla apenas aspectos do 
capitalismo é: 
 

(A) divisão de classes sociais, lucro, propriedade 
privada, economia de mercado e etc. 
(B) propriedade particular, igualdade social, 
economia de supermercado, prejuízo e etc. 
(C) igualdade social, lucro, propriedade coletiva, 
economia estatal e etc. 
(D) igualdade social, divisão do lucro, economia 
desenvolvida, propriedade mista, privada e estatal, 
etc. 
 

QUESTÃO 02 – (SAEP 2016) 

 

Atualmente apesar de muitas falhas vivemos no 
Brasil uma democracia, contudo nem sempre foi 
assim. Do período de 1964 a 1985, viveu-se um 
período ruim na realidade nacional, onde os 
militares tomaram o poder tirando o presidente João 
Goulart da presidência, impuseram várias medidas 
como o controle da imprensa, repressão aos 
movimentos sociais, uso de violência contra muitos 
opositores políticos e etc. 
 

O período da história do Brasil que o texto relata é: 
(A) o Governo Collor. 
(B) a Ditadura Militar. 
(C) o Período Imperial. 
(D) o Período Colonial. 
 

QUESTÃO 03 – (SAEP 2016) 

 

Nesse ano houve as Olímpiadas Rio/2016, na qual 
participaram mais de duzentos países, com suas 
variadas diferenças, uns com imensos outros com 
minúsculos territórios; com religiões diferentes como 
budistas, cristãos, muçulmanos entre outras. A 
maioria adota o sistema capitalista e uns poucos o 
socialismo. 
A alternativa que contém somente alguns dos 
países participantes das Olimpíadas Rio/2016 que 
ainda adotam o socialismo é: 
 

(A) Estados Unidos e Inglaterra... 
(B) Brasil e Argentina... 
(C) China e Cuba... 
(D) Alemanha e França... 
 

QUESTÃO 04 – (SAEP 2016) 

 

 
Fonte: www.cameradovale.com.br 

 
A definição de eleitor foi tema de artigos nas 
Constituições brasileiras de 1934 e de 1988. 
 

A Constituição brasileira de 1934 estabeleceu: 
Artigo 180. São eleitores os brasileiros de um e de 
outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na 
forma da lei. 
A Constituição do Brasil de 1988 estabelece: 
Artigo 14. O alistamento eleitoral e o voto são: 
 

I    - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
II   - facultativos (não obrigatório) para: 
(A) os analfabetos; 
(B) os maiores de setenta anos; 
(C) os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos.   
 

Fonte: redeeducacional.com.br-adaptada – Acesso em: 30/09/2016                                                                  
 
Ao se comparar os dois artigos constitucionais, 
pode-se afirmar que: 
 

(A) a Constituição de 1988 dá direito ao voto 
apenas aos cidadãos do sexo masculino. 
(B) a Constituição de 1934 dá direito ao voto 
apenas às mulheres. 
(C) a Constituição de 1988 é mais ampla, dá direito 
ao voto inclusive aos cidadãos maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos que queiram 
votar. 
(D) a Constituição de 1934 é a mais completa, pois 
considera que todos os cidadãos poderão votar 
independentemente da idade e do sexo. 
 

QUESTÃO 05 – (SAEP 2016) 

 

 
Fonte:slideplayer.com.br – Acesso em: 28/09/2016 

 
"Cidadania é o exercício pleno dos deveres e dos 
direitos civis, políticos e sociais, é saber agradecer, 
desculpar, ser cortês, é ter o direito de expressar 
livremente sua opinião, é poder votar em quem 
quiser sem constrangimento, é processar um 
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determinado profissional que cometeu um erro, é 
devolver um produto estragado e receber o dinheiro 
de volta, é o direito de praticar uma religião sem ser 
perseguido. Em resumo é conhecer os direitos e 
deveres e praticá-los". 
 

Fonte: fsetemac.com.br- adaptado – Acesso em: 29/09/2016. 

 
Considerando a imagem e o texto responda. 
Ser cidadão é: 
 

(A) ter consciência do seu papel na sociedade, 
porém não participar da vida política. 
(B) ser somente morador da cidade e não participar 
com a política. 
(C) ter consciência de seus direitos e deveres e 
participar ativamente de todas as questões da 
sociedade. 
(D) contribuir, exclusivamente, para a sociedade 
com a cobrança dos seus direitos. 
 

QUESTÃO 06 – (2016) 
 

 
Fonte: www.angeli.com.br – Acesso em 27/09/2016 

 
O mundo em que vivemos é marcado pela 
existência de profundas desigualdades (observe a 
charge de Angeli). 
 

Essas desigualdades estão expressas nos diversos 
indicadores econômicos e sociais de cada país.    

Por meio desses indicadores de desigualdades, o 
mundo pode ser regionalizado em dois grandes 
conjuntos de países com realidades bem diferentes: 
países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou 
em desenvolvimento. 
A alternativa  que contempla apenas características 
de países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento é: 
 

(A) dependência econômica de nações 
desenvolvidas; variedade industrial; alto índice de 
alfabetização de sua população. 
(B) alta taxa de analfabetismo; alta expectativa de 
vida; rede de saúde que atende toda sua 
população. 
(C) alta taxa de mortalidade infantil; elevada taxa de 
analfabetismo; cidades com crescimento muito 
rápido e cercada por bairros pobres e miseráveis. 
(D) boas condições de alimentação e habitação; 
modernos e eficientes meios de transporte e 
comunicação; elevada expectativa de vida. 
 

QUESTÃO 07 – (SAEP 2016) 

 
Observe a charge que representa a “partilha” do 
continente africano entre algumas das nações da 
Europa. 
 

 
 

Fonte: www.tudocomhistoria.blogspot.com – Acesso em 28/09/2016 

 

A opção que indica a verdadeira intenção dessas 
nações europeias para a conquista da África é: 
 

(A) levar o cristianismo a região, pois a maioria dos 
povos do continente africano tinha outras religiões. 
(B) melhorar a qualidade de vida dos povos 
africanos, pois a maioria da população passava por 
sérias crises econômicas. 
(C) levar a cultura aos africanos, pois eram 
considerados como povos sem cultura. 
(D) aumentar a área de domínio retirando o máximo 
de riquezas possíveis. 

 

QUESTÃO 08 – (SAEP 2016) 

 
“Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava 
relacionado a uma minoria da população.         

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvq_qkvjOAhWBFJAKHWqRCPUQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Ftudocomhistoria.blogspot.com%2Fp%2Fneo.html&bvm=bv.131783435,d.Y2I&psig=AFQjCNHtwTC8EtXtBZyX8E012oFH6wj0_A&ust=1473162139479553
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Nessa época só eram considerados cidadãos os 
homens com mais de 21 anos que fossem atenienses 
e filhos de atenienses. Comerciantes, artesãos, 
mulheres, escravos e estrangeiros não eram 
considerados cidadãos. Assim estes grupos não 
tinham direitos políticos e participação nas decisões 
da comunidade.” 
 

Fonte: http://www.grupoescolar.com – Acesso em: 26/09/2016 

 
A alternativa  que compara corretamente a 
democracia da Grécia Antiga com a existente 
atualmente no Brasil é: 
 
(A) na Grécia Antiga as mulheres não eram cidadãs, 
hoje também no Brasil este fato existe, pois elas não 
podem votar e nem ser votadas. 
(B) atualmente na realidade brasileira, os escravos 
também não são considerados cidadãos, pois apesar 
de poder votar, não podem se candidatar a nenhum 
cargo político. 
(C) a democracia brasileira está bem mais 
desenvolvida que a da Grécia Antiga, tanto homens 
como mulheres possuem legalmente os mesmos 
direitos. 
(D) a única diferença entre a democracia da Grécia 
Antiga com a existente no Brasil atual é que os 
homens são considerados cidadãos depois dos 25 
anos de idade, enquanto na Grécia Antiga, aos 21 
anos. 

 

QUESTÃO 09 – (SAEP 2016) 

 
“(...) Hitler  acreditava que a raça ariana era superior a 
todas as outras, e os homens e mulheres deveriam 
lutar pela pureza dessa raça. Obviamente, com a forte 
presença de judeus, essa pureza poderia estar em 
risco, e por isso, essas raças inferiores deveriam ser 
eliminadas. Os judeus não foram os únicos 
perseguidos. Para manter a pureza da raça ariana, os 
negros, poloneses, homossexuais, comunistas, 
ciganos, deficientes físicos e mentais também 
deveriam ser eliminados, só assim, a raça ariana 
atingiria a perfeição. Ateus, protestantes e praticantes 
de cultos africanos ou orientais foram combatidos com 
o mesmo ódio que Hitler dispensou aos judeus. (...) 
 

Fonte: www.aprovadonovestibular.com – adaptada – Acesso em: 
30/08/2016 

 
O texto se refere a um triste período da história da 
Alemanha, hoje a situação é outra, quem 
acompanhou as Olimpíadas Rio/2016 notou que na 
equipe alemã não havia somente atletas brancos e 
o próprio país apresenta leis bem mais tolerantes, 
recebendo inclusive refugiados de guerra vindos da 
Síria e de outros locais. 
O período da história alemã marcado pela 
intolerância, sobretudo, contra os judeus, é 
conhecido como: 
 

(A) Revolução Russa. 
(B) Nazismo. 
 

QUESTÃO 10 – (2016) 
 

Mais de 200 países participaram das Olimpíadas 
Rio/2016, entre eles a Moldova, Ucrânia, Armênia, 
Belarus, Uzbequistão e etc. Até 1991 eles 
formavam juntos com a Rússia e outros a U.R.S.S 
(União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), e 
havia grande rivalidade principalmente entre este 
país e os Estados Unidos da América, concorrência 
que existia não somente no campo dos esportes 
como também em vários outros aspectos. Por um 
lado a ex-União Soviética querendo aumentar o 
domínio do socialismo e os Estados Unidos ampliar 
a influência do capitalismo. Hoje a disputa entre 
Estados Unidos e a ex-União Soviética não existe 
mais.  
O período da história que ocorreu esta disputa para 
aumentar as áreas de influência da ex-União 
Soviética e Estados Unidos é conhecido como: 
(A) “Guerra Fria”. 
(B) Guerra do Golfo. 
(C) Guerra das Malvinas. 
(D) Guerra dos Cem Anos. 

 

QUESTÃO 11 – (SAEP 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: www.jornaldototonho.com.br – Acesso em: 11/08/2016 

Olá pessoal de Palmas que está fazendo o 
SAEP/2016, fui presidente do Brasil de 1930 até 
1945 e voltei em 1951 até 1954, em meu governo 
foi implantado direitos trabalhistas como, o salário 
mínimo, direito às férias, descanso semanal, 
jornada de trabalho de no máximo oito horas 
diárias, estabeleci a C.L. T (Consolidação das 
Leis Trabalhistas) que rege as relações de 
trabalho no país. Ah, estava me esquecendo, o 
voto secreto e o voto feminino também são 
legados de meu governo. Fiquei chateado quando 
soube que o presidente atual, o senhor Michel 
Temer está querendo acabar com alguns direitos 
dos trabalhadores brasileiros, bem, tomara que 
seja somente boatos. Minha pergunta para este 
SAEP é a seguinte: O meu nome é: 
 

(A) Fernando Collor de Mello. 
(B) Dom Pedro II. 
(C) Getúlio Vargas. 
(D) Luís Inácio Lula da Silva. 
 
 

 

 

(C) Pan eslavismo. 
(D) Chavismo. 
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(C) Jesus Cristo. 
(D) Maomé. 

 
 
 

QUESTÃO 01 – (SAEP 2016) 
                                                                                                                                          
 

"A sociedade contemporânea vem 
passando por transformações que 
não cessam, a exemplo da 
informática que está presente no 

dia a dia de inúmeras pessoas". 
Analise os itens. 
I   -  Facilita a comunicação entre as pessoas. 
II   -  Auxilia nas pesquisas escolares. 
III – Possibilita a  compra de  produtos sem precisar 
sair de casa. 
 

Assinale: 
(A) se apenas o item I está relacionado à 
informática. 
(B) se apenas os itens II e III estão relacionados à 
informática. 
(C) se os itens I, II e III estão relacionados à 
informática. 
(D) se apenas os itens I e III estão relacionados à 
informática. 
 

QUESTÃO 02 – (SAEP 2016) 
 

 

Estamos em um mundo 
onde as propagandas nos 
bombardeiam a todo o 
momento nos fazendo 
comprar até o que não 
necessitamos. Será que 
percebemos que estamos 

preparados para essa enxurrada de produtos 
oferecidos? E o planeta? Vamos refletir? 
O consumo é algo essencial a nossa vida e 
sobrevivênvia, tais como: alimentos, roupas, calçados, 
moradia, saúde, lazer, educação entre outros. 
 

Fonte: www.blogdoenem.com.br – adaptada – Acesso em 25/08/2016 

 
Quando o consumo se torna algo exagerado, isto é, 
consome-se além do que é necessário, chamamos de: 
 

(A) consumismo. 
(B) exagero produtivo. 
(C) consumo moderado. 
(D) consumo inteligente. 
 

QUESTÃO 03 – (SAEP 2016) 

 

"O cristianismo surgiu durante o Império Romano, 
com base nas pregações de_________________. 
Seus seguidores, chamados apóstolos, 
especialmente Pedro e Paulo, foram os principais 
responsáveis pela divulgação das ideias cristãs. 
Tratava-se de uma religião monoteísta e universal, 
que negava a divindade do imperador. Também 
condenava o militarismo e defendia a igualdade 
entre os homens, o que representava uma ameaça 

à estrutura militar e escravista de Roma. Isso 
provocou violenta perseguição aos seguidores da 
nova religião".  
 

Fonte: Projeto Radix: história, autor: Cláudio Vicentino, 2 ed.,6º ano,  p.246  

 

O nome que completa o espaço em branco no texto é: 
 

(A) Buda.      
(B) Confúcio. 
 

QUESTÃO 04 – (SAEP 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www. aperturaven.blogspot.com – Acesso em 02/08/2016 

 
Para que uma sociedade seja considera 
democrática é necessário possuir algumas 
características, entre elas temos: 
 

(A) direito ao voto; liberdade de expressão. 
(B) não poder participar de manifestações públicas; 
direito ao voto. 
(C) poder escolher a religião que quiser; somente os 
homens podem se candidatar a cargos políticos. 
(D) liberdade de expressão; só poder votar de 
acordo com seu poder econômico. 
 

QUESTÃO 05 – (SAEP 2016) 

 

O mundo possui mais de duas centenas de países 
com suas diferenças. Leia algumas curiosidades de 
certos países. 
I   -  O Japão tem a monarquia como forma de 
governo. Akihito é o nome do imperador que está no 
trono desde 1989 e só sairá quando falecer ou 
abdicar do trono. Todo o país está situado em ilhas. 
 

II  -  O Vaticano é o menor país do mundo, tem 
menos de 1.000 habitantes. É a sede mundial da 
religião católica. 
 

III -  A China é o país mais populoso do mundo, 
possui mais de 1 bilhão e trezentos milhões de 
habitantes; é o terceiro em tamanho territorial, 
sendo superado apenas pela Rússia e Canadá. Nos 
Jogos Olímpicos Rio/2016, ficou em terceiro lugar 
no quadro de medalhas. 
 

Analise os itens e marque a alternativa correta: 
 

(A) a semelhança existente entre o Brasil e o 
Vaticano é o número de habitantes de ambos os 
países. 
(B) a forma de governo do Japão é a monarquia, 
enquanto no Brasil é a república presidencialista. 
(C) China e Brasil são países do continente 
africano. 
(D) Brasil e Japão são países insulares, isto é, são 
totalmente situados em ilhas. 
 

BLOCO 02 – CIÊNCIAS HUMANAS 
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QUESTÃO 06 – (SAEP 2016) 
 

 
 

Fonte: criandopolis.wordpress.com -  Acesso em 16/08/2016 

 

No dia 2 de outubro tivemos eleições municipais em 
todo Brasil para a escolha de vereadores e 
prefeitos. No atual sistema político brasileiro há 
muitos partidos políticos, porém nem sempre foi 
assim. De 1.966 a 1.979, existiu o bipartidarismo, ou 
seja, só havia dois partidos o MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro) que representava a 
oposição e a ARENA (Aliança Renovadora 
Nacional) alinhada ao governo militar. 
 

O nome que se dá a uma das características do 
sistema político brasileiro atual composto de vários 
partidos políticos é: 
 

(A) unipartidarismo. 
(B) tripartidarismo. 
(C) pluripartidarismo. 
(D) centralismo 
 

QUESTÃO 07 – (SAEP 2016) 

 

Observe o quadro “Operários”, da pintora brasileira 
Tarsila do Amaral, e em seguida responda o que se 
pede. 

 
 

Ao observar o quadro de Tarsila do Amaral, 
podemos afirmar que: 
 

(A) a população brasileira é totalmente homogênea, 
isto é, todos são de origem africana. 
(B) todos os brasileiros são descendentes de 
orientais, sobretudo japoneses, chineses, coreanos 
e etc. 
(C) a população do Brasil é heterogênea, isto é, há 
descentes de índios, negros, europeus, orientais e 
etc. 
(D) todos os brasileiros são descendentes de povos 
europeus. 
 

QUESTÃO 08 – (SAEP 2016) 

 

Migração pendular ou migração diária é aquela 

onde as  pessoas saem de sua cidade de moradia, 

no período da manhã, para trabalhar em outra 

cidade, retornando só à noite. Esses fluxos não 

configuram exatamente uma migração, pois não é 

uma mudança definitiva e nem por longo período. 
 

(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Migração_pendular). 

 

A alternativa que apresenta o exemplo correto sobre 

a migração pendular é: 
 

(A) um trabalhador saiu da sua cidade natal 

Imperatriz-MA e foi morar em Palmas-TO em 

definitivo, pois conseguiu um trabalho melhor. 
 

(B) o médico, Dr. João da Silva, nasceu e viveu até 

os 35 anos de idade em São Paulo-SP e como não 

aguentava mais o trânsito “maluco” da capital 

paulista resolveu morar em Porto Nacional-TO, 

onde havia sido convidado para abrir uma clínica 

médica com um sócio local. 
 

(C) Geraldo mora em Porto Nacional-TO e todas as 

manhãs vai para seu trabalho em Palmas-TO, 

retornando à noite para sua casa. 
 

(D) Ana Clara é uma moça que morava em Belém, 

capital do Pará, e desde fevereiro de 2015 está 

morando em Palmas-TO, pois passou no vestibular 

e está cursando medicina.  
 

QUESTÃO 09 – (2016) 

 

As fontes históricas e 

geográficas mudam de 

acordo com o tempo, 

por exemplo, se 

precisarmos fazer um 

trabalho de algo que 

tenha acontecido uns 

dez anos atrás, 

podemos buscar fontes como livros, jornais, 

internet, filmes etc. Agora, quando se faz estudos 

de fatos históricos ocorridos há tempos bem 

remotos, como na época dos homens das cavernas, 

certamente as fontes de pesquisa mudam. 
 

Fonte: hdassessoriaacademica.blogspot.com  - Acesso em 17/08/2016 

 

Marque a alternativa que apresenta uma fonte de 

pesquisa deixada pelo homem pré-histórico. 
 

(A) Filmes feitos na mesma época em que eles 

viviam. 

(B) Livros utilizados pelos estudantes da época. 

(C) Pinturas das cavernas ou rupestres. 

(D) Fotos tiradas na época. 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig5abKytfOAhXEkZAKHXV2ASIQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fcriandopolis.wordpress.com%2Ftag%2Fmultipartidarismo%2F&psig=AFQjCNHe4IzjR_ZwNQzq7VlqgdkfA10qNQ&ust=1472043229656688
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi34uue29fOAhUHUZAKHTtQCKsQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fhdassessoriaacademica.blogspot.com%2F2012%2F09%2Fos-alunos-de-hoje-nao-sao-como-os.html&bvm=bv.129759880,d.Y2I&psig=AFQjCNHoOnGRrzEcvMA3exq_HFW4o-zPPg&ust=1472047717921042
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QUESTÃO 10 – (SAEP 2016) 

 
As imagens a seguir são da Estátua da Liberdade 
nos Estados Unidos e da cerca que separa os 
Estados Unidos do México.  
 

    
 

Fonteguiadoscuriosos.co                     Fonte: pt.slideshare.net 

 

“(...) Dai-me os seus fatigados, os seus pobres, 
as suas massas encurraladas ansiosas por 
respirar liberdade.   O miserável refugo das suas 
apinhadas. Mandai-me os sem abrigo, os 
arremessados pelas tempestades.  Pois eu ergo 
o meu farol junto ao portal dourado.” 
 

(Trecho do poema: O Novo Colosso da poetisa 
norte-americana Emma Lazarus, o mesmo está no 
pedestal da Estátua da Liberdade) 
 

Ao comparar as duas figuras e o trecho do poema, 
no que se refere ao tratamento dos Estados Unidos 
com os imigrantes, sobretudo os mexicanos na 
atualidade, podemos chegar à seguinte conclusão: 
 

(A) os Estados Unidos recebem de braços abertos, 
sem problema nenhum, os imigrantes vindos do 
México. 
 

(B) não só os imigrantes mexicanos, como os 
brasileiros e os demais vindos de países 
subdesenvolvidos são muito bem recebidos nos 
Estados Unidos. 
 

(C) tanto o trecho do poema quanto as figuras 
demonstram o que acontece exatamente nos 
Estados Unidos, isto é, as fronteiras estão abertas 
para todos independente da origem da pessoa. 
 

(D) enquanto o poema dá as boas vindas, que 
receberá de braços abertos os pobres, os Estados 
Unidos tem uma cerca para impedir que mexicanos 
entrem livremente em território norte-americano. 
 

QUESTÃO 11 – (SAEP 2016) 

 
Cândido Portinari conseguiu retratar em suas obras 
o dia a dia do brasileiro comum, procurando 
denunciar os problemas sociais do nosso país.     
No quadro “Os Retirantes”, produzido em 1944, 
Portinari expõe o sofrimento dos migrantes 

representados por pessoas magérrimas e com 
expressões que transmitem sentimentos de fome e 
miséria. 
 

 
 

http://qualquersemelhanca.files.wordpress.com/2010/04/os-retirantes.jp   
 
Sobre o tema desta obra, afirma-se:  
 

I   - essa migração foi provocada pelo baixo índice 
de mortalidade infantil do Nordeste, associado à 
boa distribuição de renda na região. 
II – os retirantes fugiram dos problemas provocados 
pela seca, pela desnutrição e pelos altos índices de 
mortalidade infantil no Nordeste. 
III – contribuíram para essa migração a 
desigualdade social no Nordeste. 
 

É correto apenas o que se afirma em: 
 

(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I, II e III. 
(D) II e III. 
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