1º Simulado Somos - 1º dia

Gabarito - C. Humanas

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
QUESTÃO 46: Resposta E
A) INCORRETA
A proposta do site “Mulheres Também Sabem” está relacionada a criar oportunidades para mulheres que
foram relegadas a ocupar espaços apenas pelo fato de serem mulheres. Desta forma, a(o) aluna(o) que
indica esta opção acredita que um projeto especifico para as mulheres contribuem para a segregação,
desconhecendo a importância de politicas de inclusão.
B) INCORRETA
Ao ler o texto, a(o) aluna(o) deve ter em mente que a criação de iniciativas como o site “Mulheres Também
Sabem” são maneiras de lidar com o fato de mulheres, além de terem menos oportunidades no mercado de
trabalho, são relegadas a empregos menos valorizados. Assim, esta e outras iniciativas não visam a uma
revanche, mas a uma forma de equilibrar as relações dentro do mercado de trabalho. O(a) aluno(a) que
marca esta opção mostra que desconhece o processo histórico de exclusão das mulheres nas áreas
científicas e na sociedade como um todo.
C) INCORRETA
O(a) aluno(a) deve ter em mente que o foco do projeto é dar visibilidade às mulheres que são especialistas
em determinado assunto. Dessa forma, é possível notar que se trata de profissionais altamente capacitadas
e que não têm espaços de visibilidade e não que necessitam de ampliar sua formação. O(a) aluno(a) que
marca esta opção desconhece o contexto de exclusão das mulheres no meio acadêmico por causa do
preconceito em relação ao seu gênero. Assim como entendem politicas de ações de inclusão social
limitadas ao incentivo na capacitação técnica.
D) INCORRETA
A proposta do projeto não prevê que profissionais masculinos desocupem cargos de importância, mas que
mulheres que são especialistas possam ter maior reconhecimento e destaque por sua formação e
capacidade intelectual. O(a) aluno(a) não compreendera a leitura do texto uma vez que em nenhum
momento a iniciativa prevê a demissão de homens dos cargos de destaque, mas prevê uma oportunidade
para que as mulheres tenham os mesmos direitos de ocupar tais cargos.
E) CORRETA
O que o texto está enfocando e que o(a) aluno(a) deve atentar é que, apesar da grande especialização e
capacitação, as profissionais mulheres criaram o site “Mulher Também Sabe” para promover as mulheres
que, apesar de grande qualificação, não têm inserção igualitária aos homens no mercado de trabalho.
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QUESTÃO 47: Resposta B
A) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que, enquanto a cidade de Nova Iorque registra média
mensal de temperatura de 0ºC nas estações mais frias, nas estações mais quentes a média mensal
ultrapassa os 25ºC, de modo que a amplitude términa é maior que 15ºC.
B) CORRETA
Para chegar ao gabarito, o aluno deve considerar que o verão na cidade de Nova Iorque, no hemisfério norte
do globo, ocorre entre os meses de junho e setembro, e tem médias de temperatura mensal acima de 22º C.
C) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que a menor média mensal na temperatura do inverno
ocorre no mês de janeiro, e é de 0º C, portanto, acima de -5º C.
D)

INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que, com alguns meses contando com pluviosidade de
até 120 mm, o semestre não chega a acumular 720 mm de pluviosidade, dada a existência de meses com
média em torno ou abaixo de 100 mm.

E)

INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que a cidade de Nova Iorque se localiza no hemisfério
norte, de modo que seu verão ocorre entre junho e setembro. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro
são caracterizados por um inverno rigoroso e pela ocorrência meteorológica da neve, a precipitação de
flocos formados por cristais de gelo.
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QUESTÃO 48: Resposta B
A) INCORRETA
A colonização, processo resultante das grandes navegações, integrou os continentes americano, africano e
asiático ao sistema global em uma posição de inferioridade em relação à Europa e não, como propõe a
alternativa, de equivalência. Esses territórios foram constituídos como produtores de matérias-primas
(produtos de baixo valor agregado) e consumidores de produtos manufaturados e, posteriormente,
industrializados europeus (produtos de alto valor agregado). Assim, foram se integrando ao sistema global
numa posição de dependência econômica e tecnológica. O aluno que seleciona a alternativa demonstra
desconhecimento das relações de força que regeram historicamente as relações entre as nações europeias,
americanas, africanas, americanas e asiáticas.
B) CORRETA
O desenvolvimento do transporte marítimo na época das grandes navegações foi responsável pelo
encurtamento das distâncias entre a Europa, fornecedora de tecnologias no século XVI (ela era o centro de
produção de manufaturas e conhecimento científico do mundo ocidental), e os novos territórios que vinham
sendo “descobertos” e dominados. Tal encurtamento é metafórico: o acesso a esses territórios foi facilitado
pelo domínio das rotas e meios de transporte pelos europeus. Esses territórios – notadamente a América, mas
também a África e a Ásia – tornaram-se mercado consumidor dos produtos europeus e também fornecedores
de matéria-prima, processo facilitado pela colonização.
C) INCORRETA
A integração entre as diversas regiões do globo deu-se por meio das tecnologias desenvolvidas na Europa,
sobretudo e não, como proposto pela alternativa, “pelo desenvolvimento tecnológico das antigas colônias
europeias”. Desde os transportes marítimos, passando pelo telégrafo e telefone, e atualmente a internet, a
Europa teve posição de destaque, liderança e hegemonia na globalização. O aluno que seleciona a
alternativa, demonstra, dessa forma, desconhecimento da primazia de controle e uso de informações a nível
global e histórico.
D) INCORRETA
De fato, os processos evidenciados nos dois mapas geraram intensas trocas culturais entre povos
completamente distintos entre si; o que não significa que essa troca foi equivalente, pacífica e respeitosa. O
processo de colonização, por exemplo, baseou-se no eurocentrismo e no desrespeito à cultura dos povos
americanos, africanos e asiáticos. Além disso, ainda hoje a internet continua perpetuando massivamente
valores ocidentais em detrimento dos orientais. Sendo assim, o processo de globalização não criou uma
cultura inclusiva, e o aluno que seleciona a alternativa reconhece uma noção falsa de igualdade e inclusão.
E) INCORRETA
O aluno deve compreender que, por mais que o segundo mapa demonstre uma integração entre todas as
regiões do planeta por meio da internet, além da ascensão de novos polos econômicos no planeta, a
hegemonia econômica continua centrada no mundo ocidental. Isso porque os valores expandidos desde o
século XV, com as grandes navegações, até os dias de hoje, com as grandes corporações e a internet, são
essencialmente ocidentais.
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QUESTÃO 49: Resposta C
A) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma identificação errônea da moral kantiana com uma moral aristotélica ou
hedonista. O texto, no entanto, explicita que a ação moral deve ser desinteressada, ou seja, não poderia se
pautar pela felicidade.
B) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma identificação do trecho com algum tipo de moral contratualista. A “lei
universal” apontada no texto como medida para a moralidade, no entanto, é pensada por Kant como acessível
a todo ser racional e, portanto, independe do acordo de fato sobre ela.
C) CORRETA
Na filosofia kantiana, as normas morais são pensadas em função de uma lei universal, ou seja, fundamentamse na razão pura, independente da experiência. Além da referência à razão universal, o texto explicita essa
independência ao afirmar que “tem-se de pôr de lado seus móbiles sensíveis”, as inclinações pessoais, etc.
D) INCORRETA
Um erro em tal alternativa está em identificar o trecho com uma moral utilitarista ou outro tipo de
consequencialismo. A ética kantiana, no entanto, pauta-se apenas por normas ou deveres, como apontado
pelo texto.
E) INCORRETA
As leis morais universais, na teoria kantiana, são estabelecidas diretamente pelo uso da razão. Um erro nessa
alternativa estaria em achar que essa depende de uma revelação.
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QUESTÃO 50: Resposta E
A) INCORRETA
Os elementos religiosos presentes no panfleto, bem como o conhecimento prévio do governo ditatorial de
Vargas, poderão fazer com que o aluno marque esta alternativa. No entanto, vale ressaltar que, embora
Vargas, de fato, governasse de forma autoritária durante o Estado Novo, seu poder não era assim legitimado
nem pela Igreja Católica nem por nenhuma religião. O tom sagrado na carta explicita somente a admiração
que muitos tinham pelo estadista.
B) INCORRETA
O aluno poderá marcar esta opção por saber que Getúlio Vargas já realizou um golpe de Estado para se
perpetuar no poder e que poderia repetir tal ato por possuir apoio popular. No entanto, após sua deposição, o
presidente não buscou articular um novo golpe de Estado. O político retorna à presidência, mas eleito
segundo as regras democráticas.
C) INCORRETA
A passagem “e não nos deixeis cair no comunismo, mas livrai-nos do capitalismo” pode fazer com que o aluno
acredite que o autor se identifica com alguma vertente que condene as duas ideologias, como o integralismo.
No entanto, não há nenhum indício de simpatia popular a essa doutrina de extrema-direita – não há nesse
discurso lemas integralistas (“Deus, Pátria e Família”, por exemplo) nem propostas totalitárias e
ultranacionalistas.
D) INCORRETA
A falta de conhecimento do contexto em que o panfleto foi escrito pode fazer o aluno marcar essa alternativa.
O conteúdo religioso pode convencê-lo de que a intenção do autor era criticar, por meio da ironia, a
interferência da religião no mundo da política. No entanto, sabe-se que Vargas possuía forte popularidade, e a
admiração por esse estadista era expressa em diversas formas discursivas produzidas e reproduzidas pelas
camadas populares. Assim, essa oração, com suas metáforas, não apresenta uma crítica, mas revela uma
afeição pelo “pai dos pobres”.
E) CORRETA
Mesmo sendo deposto em 1945, Getúlio Vargas ainda desfrutava de considerável prestígio político entre as
camadas populares, conforme a “oração” destaca. Essa popularidade ficou evidente historicamente durante a
campanha eleitoral de Dutra – que obteve vitória graças ao apoio do ex-presidente –; nas eleições de 1950,
quando Vargas foi eleito com 48,73% dos votos; e com sua morte, evento que gerou forte comoção popular.
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QUESTÃO 51: Resposta E
A) INCORRETA
Por mais que existam maneiras de agregar valor quando o produto deixa de ser matéria-prima, isso não
significa que seu preço original é baixo. Existem muitos produtos vendidos em matéria-prima com um valor
muito alto no mercado. O aluno pode se confundir com o fato do texto apresentar o argumento de que
commodity se “refere a produto básico, em estado bruto ou com baixo grau de transformação” e interpretar o
texto relacionando o baixo valor da commodity em comparação ao valor do produto transformado, de acordo
com uma lógica capitalista onde a cadeia produtiva não valoriza todos os processos da mesma forma.
B) INCORRETA
As commodities são exportadas por países por todo o mundo, não se limitando a países em desenvolvimento
ou subdesenvolvidos. Mas, por se tratar de um produto em matéria-prima, extraído diretamente da natureza
com possíveis impactos negativos, países desenvolvidos, por vezes, preferem importar estes produtos de
países em desenvolvimento a fim de diminuir os danos naturais dentro de suas fronteiras. Assim como, muitas
vezes, países em desenvolvimento não detém as tecnologias necessárias para a transformação da matéria
prima, sendo necessário exportar o produto “bruto” e importa-lo transformado. Sendo assim, torna-se
necessário regulação dos preços destes produtos no mercado internacional. O aluno que indica esta opção,
possivelmente, está relacionando o item ao fato de que os países em desenvolvimento estão subordinados,
muitas vezes, a regras e imposições determinadas por países desenvolvidos, desconsiderando outros fatores
como o da oferta e procura. O aluno possivelmente não compreendeu a lógica da oferta e procura
influenciando nos preços de mercado.
C) INCORRETA
Os valores dos produtos das commodities não são dados por órgãos internacionais, mas regulados a partir
dos preços que estão sendo cotados no mercado internacional, não de maneira obrigatória. O aluno se
confundiu com o fato de que existem órgãos internacionais que regulam os valores, entretanto existem outros
fatores envolvidos. O aluno possivelmente não compreendeu a lógica da oferta e procura influenciando nos
preços de mercado e se distraiu quando o comando da questão coloca que as commodities “têm como
determinante para a definição de seu valor no mercado internacional...”.
D) INCORRETA
O valor dado aos produtos está relacionado à venda de matérias-primas e agregação de valores,
principalmente porque o mercado trabalha com a ideia de autorregulação, em que os valores são definidos a
partir de demandas e da oferta das empresas produtoras. O aluno possivelmente não compreendeu a lógica
da oferta e procura influenciando nos preços de mercado e se distraiu quando o comando da questão coloca
que as commodities “têm como determinante para a definição de seu valor no mercado internacional...”,
associando assim a um saber comum de que muitas empresas comercializam produtos por meio de valores
abusivos.
E) CORRETA
Os preços dos produtos fabricados por uma empresa têm em si também o valor da própria marca, que
também agrega valor a ele. O que não é o mesmo caso da matéria-prima, cuja maior oferta no mercado e
menor variabilidade de qualidade entre os concorrentes condiciona o produtor a ver o preço de seus produtos
definidos pelo mercado, em maior escala do que em outras etapas da produção.
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QUESTÃO 52: Resposta B
A) INCORRETA
Um erro nessa alternativa pode advir de uma confusão da doutrina aristotélica com algum tipo de
religiosidade. Como o homem é definido por um meio-termo entre a besta e o deus, não seria adequado ou
sábio, segundo Aristóteles, buscar adequar-se a qualquer um desses extremos.
B) CORRETA
Uma vez que a própria essência do animal humano é definida por Aristóteles como a capacidade de falar
sensatamente e refletir sobre seus atos, o espaço naturalmente adequado para suas atividades será a cidade,
onde se dialoga com outros homens sobre os melhores cursos de ação.
C) INCORRETA
Assim como Platão, Aristóteles aposta no diálogo como melhor forma de buscar a verdade, já que este pode
corrigir as opiniões erradas a que eventualmente o indivíduo chega por si. Um erro nessa alternativa pode
indicar uma identificação errônea da doutrina aristotélica com a de Agostinho.
D) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica a falha na compreensão de que as artes, segundo Aristóteles, lidam
primariamente com as paixões. Apesar de os discursos trágico e poético serem típicos apenas do animal
humano, eles não realizam sua essência completamente por não apelarem ao aspecto racional humano da
busca pela melhor vida.
E) INCORRETA
Apesar de distanciar-se, em certo sentido, das bestas, o homem aristotélico ainda é visto como um animal.
Um erro nessa alternativa indica a falha na compreensão de que a sociabilidade política, para o autor, não
passa de uma necessidade animal essencialmente humana.
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QUESTÃO 53: Resposta A
A) CORRETA
A questão exige do aluno o domínio sobre a habilidade “H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na
organização das sociedades.” O texto-base trata de um dos papéis potenciais da justiça, ligado “aos direitos à
memória, à verdade, à reparação e à justiça” e cuja finalidade é a “não repetição de violações de direitos e
liberdades, da reconstrução da Democracia em um país, e da tutela dos direitos das violadas vítimas”. Essas
garantias e proteções da justiça aos cidadãos estão alinhadas “aos valores democráticos mundialmente”
difundidos e acordados, como indica a alternativa, e o que pode ser recuperado no texto quando citados o
“Sistema Global de proteção aos direitos humanos” e a “Organização das Nações Unidas”.
B) INCORRETA
O aluno que marca essa alternativa é atraído, provavelmente, pelo senso de urgência que o texto-base atribui
à justiça de transição, e pela necessidade de “tutela dos direitos das violadas vítimas”. No entanto, ao
conceituar a justiça de transição, também ligando aos “direitos à memória, à verdade, à reparação e à justiça,
os quais surgem da ideia de não repetição de violações de direitos e liberdades, da reconstrução da
Democracia em um país”, ou seja, ampliando o seu papel, a justiça de transição ultrapassa o tempo de vida
das vítimas – não depende só disso e não perde sua função com o passar do tempo.
C) INCORRETA
O papel da justiça de transição está ligado à memória, como indica o texto. Entretanto, não se pretende
alcançar uma memória que harmonize versões dos agentes e vítimas. A construção da memória é feita de
embates, de disputa. O aluno que marca essa alternativa não entende a inviabilidade do que ela apresenta,
ou seja, alcançar uma versão final da história, completa e verdadeira, que reconciliasse os opostos.
D) INCORRETA
O aluno que marca essa alternativa desconsidera que, apesar de descumprir acordos internacionais dos quais
é signatário, como é o caso de julgamento das violações de direitos e liberdades durante os anos de Ditadura,
o Brasil é membro de organizações internacionais multilaterais, como é o caso da ONU. Dessa forma, ele
pode ter sido atraído pela alternativa, considerando um pressuposto verdadeiro (o não cumprimento de acordo
internacionais), mas que não responde o item ao possui relação com o texto-base e o enunciado.
E) INCORRETA.
O papel da justiça de transição está ligado à reparação, como indica o texto. Entretanto, o aluno que marcou
essa alternativa não ficou atento ao ponto defendido pelo autor que diz respeito a quanto essa dimensão é
insuficiente para atender os direitos ligados à memória e à verdade, ou seja, é uma reparação que atinge não
apenas cifras numéricas e monetárias, mas também a dimensão sentimental e psicológica dos indivíduos
afetados pelo regime militar brasileiro. Assim, aumentar o valor da reparação não representaria um avanço na
justiça de transição.
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QUESTÃO 54: Resposta A
A) CORRETA
No cartum em questão, somos apresentados a uma paisagem bastante automatizada, na qual as máquinas e
robôs executam o trabalho que outrora fora realizado por humanos; enquanto o humano, com um capacete
que remete ao usado por operários nas fábricas, engraxa uma máquina como fazem os engraxates com
sapatos. Outro elemento a se destacar é o cartaz contendo a frase “Não há vagas”. O cartum, assim, busca
chamar atenção para o fato que junto ao desenvolvimento tecnológico, também existe a eliminação de postos
de trabalho, que podem levar ao desemprego e à exclusão social, colocando em xeque a ideia de progresso.
B)

INCORRETA
Embora a automação aumente a margem de lucro do capitalista e o desemprego estrutural (eliminação
definitiva de postos de trabalho) prejudique o rendimento das famílias assalariadas – o que traria como
consequência a concentração de renda –, não é exatamente isto que é retratado pelo cartum, como pergunta
a questão. A crítica do cartum tem como centralidade o desemprego e a exclusão, não retratando a
concentração de renda.

C)

INCORRETA.
Embora o cenário do cartum apresente um ambiente densamente industrializado, com a ausência quase que
completa de vegetação e relevo original, não é na noção de sustentabilidade ambiental que o autor centra
seu pessimismo. Como pode ser visto pelo cartaz na parede, informando que “NÃO HÁ VAGAS”, a
centralidade está na questão social do emprego.

D)

INCORRETA
A automação e o desemprego tendem a diminuir a quantidade de trabalhadores da empresa, o que por sua
vez traz consequências como o enfraquecimento dos sindicatos, mas não é possível auferir que é à
organização do sindicato que o autor do cartum dirige seu pessimismo, haja vista que o fenômeno da
automação com o desenvolvimento tecnológico escapa a seu controle.

E) INCORRETA
É possível observar, na imagem, que os equipamentos representados no cartum estão ativos e funcionando, o
que não abarca a noção de obsolescência – condição que ocorre a um produto ou serviço que deixa de ser
útil, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento.
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QUESTÃO 55: Resposta D
A) INCORRETA
Na Nova Ordem Mundial, há uma diminuição dos nacionalismos e se intensifica a ideia de unir o mundo em
padrões ditados pelo consumo de informações e de mercadorias. No campo econômico, ganham forças as
ideias neoliberais, com forte pressão para que os Estados diminuíssem seu tamanho através da
desestatização suas empresas nacionais e de maior abertura econômica.
B) INCORRETA
A década de 1990 foi extremamente marcada por conflitos étnicos e religiosos, em algumas das nações que
integravam o bloco socialista antes do fim da Guerra Fria, como na Bósnia, na Geórgia, no Tajiquistão, no
Quirguistão e na Chechênia.
C) INCORRETA
O processo de urbanização no mundo ficou ainda maior com o advento da Nova Ordem Mundial. Basta ver
que novas megacidades se formaram após o período, como Cairo, Pequim, Moscou, Rio de Janeiro, e que
os indicadores de população residente em áreas urbanas ultrapassaram os indicadores de população
residente em áreas rurais.
D) CORRETA
A bipolarização entre bloco socialista (URSS) e bloco capitalista (Estados Unidos) finalizou no começo da
década de 1990. A fragmentação da URSS deixou os Estados Unidos com chances de potencializar a sua
influência pelo mundo. Porém, novas potências voltavam a se destacar no cenário mundial, como os países
da União Europeia, que consolidaram a adoção de uma moeda única, o Euro, em 1992, e, no continente
asiático, o Japão e, anos depois, a China, criando outros polos de poder pelo planeta. Por este motivo,
muitos estudiosos passaram a denominar a Nova Ordem Mundial como "mundo multipolar".
E) INCORRETA
As entidades supranacionais continuam a atuar em prol da harmonia entre os países, como a ONU, criada
no pós-Segunda Guerra Mundial, e nas relações comerciais, como a Organização Mundial do Comércio
(OMC), uma reformulação do GATT (traduzida para Acordo Geral de Tarifas e Comércio) de 1995.
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QUESTÃO 56: Resposta C
A) INCORRETA
O texto-base destaca que “Do ponto de vista do direito privado, o liberto tomava o nome de seu dono e se
tornava o seu filho adotivo”, dessa forma, não é possível considerar a alternativa como correta, já que ela
pressupõe que as relações entre senhores e escravos seriam cortadas após a alforria, o que o texto-base
refuta. O aluno poderá selecionar a alternativa, entretanto, caso desconsidere o texto-base ou tome como
referência um processo de alforria moderno, em que seria, efetivamente, possível romper laços
completamente entre senhor e forro. Ademais, além do demonstrado no texto-base, cabe destacar que depois
da manumissão, os laços entre ex-escravos e senhores mantinham-se vivos através do obsequium,
obrigações que os libertos deviam aos senhores, que, em troca, davam proteção.
B) INCORRETA
Os libertos passavam a exercer ofícios geralmente desvinculados dos seus senhores, garantindo, assim, seu
sustento. Legalmente, os ex-proprietários não eram obrigados a sustentar os ex-escravos, mas, como propôs
o texto-base “Do ponto de vista do direito privado, o liberto tomava o nome de seu dono e se tornava o seu
filho adotivo”. O aluno poderá selecionar a alternativa, portanto, caso interprete de maneira equivocada o
trecho citado, pressupondo que, a partir da relação de “filho adotivo” os senhores passassem a ser obrigados
a “garantir o sustento dos seus ex-escravos”, o que é falso.
C) CORRETA
O texto mostra a criação de novos laços entre os libertos, que tomavam os nomes de seus donos e senhores.
Diferente da Grécia Antiga, os ex-escravos podiam tornar-se cidadãos com plenos direitos cívicos. Sendo
assim, o texto-base destaca que, a partir da alforria, não havia uma quebra completa das relações entre forro
e ex-senhor, mas a manutenção de seus laços e a reintegração desses libertos – agora como possíveis
cidadãos – na sociedade romana.
D) INCORRETA
O texto evidencia a criação de novos laços, não a manutenção de práticas escravistas. As possíveis práticas
escravistas pressuporiam a continuidade da escravidão, já que, assim, continuaria existindo uma relação de
posse entre os indivíduos arrolados nesse processo. Pelo contrário, o texto base afirma que “a alforria [em
Roma] era uma esperança de todo escravo, e talvez até mesmo a razão para continuar trabalhando. Tanto na
República quanto no Império, a alforria de escravos foi uma prática muito comum”. Dessa forma, o aluno
poderá selecionar equivocadamente a alternativa caso ignore o texto-base fornecido.
E) INCORRETA
O texto não trata da negação da cidadania dos ex-escravos que passavam a ser considerados “filhos
adotivos” dos ex-senhores, e essa era, inclusive, uma possibilidade que é historicamente verificável. Se na
Grécia antiga os libertos passavam à categoria de metecos, em Roma eles podiam ser cidadãos. Ademais,
não há informações no texto-base que confirmem essa suposição do aluno, que poderá selecionar a
alternativa de maneira equivocada caso desconsidere ou extrapole as informações contidas no texto-base
fornecido.
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QUESTÃO 57: Resposta B
A) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que, embora a produção de transgênicos seja cada
vez mais praticada nos dias de hoje, está longe de ser a forma exclusiva de produção alimentícia do mundo,
o que invalida a alternativa.
B) CORRETA
O excerto fala sobre a manipulação genética e a produção de transgênicos. Isso se torna claro quando ele
cita antibióticos para promoção do crescimento e a criação de matrizes mais robustas e resistentes de
determinadas espécies. Assim, a despeito do equívoco do texto ao apresentar a data da criação do conceito
de seleção natural, essa é a alternativa correta.
C) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que, apesar de o autor citar avanços científicos, ele
não os defende em momento algum, não se podendo afirmar que há qualquer vantagem na sua aplicação,
quanto mais as inestimáveis vantagens.
D) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que, apesar de o autor citar a teoria de Darwin sobre
a seleção natural, ele não a coloca como equívoco, nem seria provável que o fizesse, uma vez que se trata
de uma das grandes teorias que norteiam os estudos em biologia e afins.
E) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que, apesar de o excerto mencionar os investimentos
na indústria alimentícia, eles estão longe de não dar retorno às grandes empresas a partir da
comercialização do produto, o que invalida essa alternativa.
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QUESTÃO 58: Resposta C
A) INCORRETA
Entende-se socialmente que as crianças aprenderiam da maneira mais simples o que lhes seria passado,
tanto informações, comportamento, expressões, e não seriam através de codificações, mas sem “juízos de
valor”, ou uma visão mais crítica. O(a) aluno(a) que escolhe este item não está atento ao fato de que o
comando da questão busca saber o motivo pelo qual as crianças são mais vulneráveis ao processo de
socialização. Dessa forma, o item não responde ao comando, apesar de estar de acordo com o Processo de
Socialização dos indivíduos.
B) INCORRETA
O problema apontado pelo texto não é que as crianças adquiririam conhecimentos, mas sim como esse
poderia influencia-las e de que maneira. O(a) aluno(a) pode se confundir com o fato de que no processo de
socialização as crianças adquirem conhecimentos e normas culturais sobre a interação social, entretanto o
item não responde porque as crianças são mais vulneráveis e influenciadas, como exigido no comando da
questão. Na fase adulta, os indivíduos também interiorizam padrões de comportamento e papeis sociais,
mas não são tão vulneráveis quanto as crianças.
C) CORRETA
As crianças, durante o processo de socialização, recebem informações e as guardam de maneira acrítica,
muitas vezes reproduzindo comportamentos socialmente não aceitos ou desejados para a mesma, o que
torna essa alternativa o gabarito do item.
D) INCORRETA
O problema apontado nesse texto e a questão que faz com que tantas pesquisas sejam feitas nesse âmbito,
é que as crianças, por não terem um senso crítico desenvolvido por sua socialização, por vezes possam
apreender comportamentos que não sejam de tolerância ou respeito, mas o contrário. O(a) aluno(a) que
marca esta opção mostra que não compreendeu a leitura do texto, pois a opção fala sobre fatores positivos
da interação com a TV, já o texto, a importância em se estudar, além dos fatores positivos, os fatores
negativos.
E) INCORRETA
As leis são passadas a partir de muitos anos de socialização, são aprendidas mais pela convivência e pela
observação do mundo, e depois é criado o entendimento dessas. O(a) aluno(a) desconhece a importância
do processo de socialização no processo de construção de identidade, visão crítica e das relações
humanas, entendendo o processo apenas como um procedimento de reprodução das leis sociais.
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QUESTÃO 59: Resposta E
A) INCORRETA
A alternativa é incorreta, na medida em que o objetivo da charge não é demonstrar a inclusão comunicacional
dos indígenas brasileiros, mas demonstrar que todos do brasil agora podem se comunicar através da recém
implantada telefonia. Ademais, a telefonia apresentada na charge não é móvel, mas depende dos fios de
comunicação, também representados entre os pés e o cocar do indígena. O aluno, ao selecionar a alternativa,
poderá ter confundido qual é o significado da presença do indígena e o significado do termo “telefonia móvel”.
B) INCORRETA
O indígena da charge não representa os povos indígenas como um todo, mas, como a legenda e descrição da
charge demonstram, “o Brasil”. Sendo assim, o que seria ampliado não seria “o contato entre a diversidade de
povos indígenas”, mas o contato entre a diversidade de todos os brasileiros. O aluno, ao selecionar a
alternativa, poderá ter confundido qual é o significado da presença do indígena na charge.
C) INCORRETA
O fato da telefonia ter sido implantada no brasil não significa que haveria “comunicação sem ruídos entre
grupos sociais distintos”, já que as diferenças sociais seriam preservadas, apesar da nova possibilidade de
contato. O aluno poderá selecionar a alternativa caso se convença que a presença do indígena significaria
uma integração social ampliada.
D) INCORRETA
A charge apresenta no pé do indígena a região norte, o Pará e o Amazonas, mas nos braços o prata,
referindo-se à bacia de mesmo nome; e o Rio Grande - que seja do Sul ou do Norte, não está também na
região norte do país. O aluno poderá selecionar a alternativa caso não tenha observado que a intenção da
charge é mostrar o total alcance da rede telefônica.
E) CORRETA
A charge apresenta, claramente, as regiões do brasil sendo integradas pelo povo brasileiro, representado, no
caso, como o indígena brasileiro. Essa noção é reforçada ainda pela legenda da charge, que afirma: “em
breve, já poderá o Brazil esticar as canellas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça”. Sendo assim, a
alternativa é a única que indica que a implantação da telefonia no Brasil “possibilitaria a integração das
diferentes regiões do território nacional”.
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QUESTÃO 60: Resposta A
A) CORRETA
O que o aluno deve compreender a partir da leitura do texto, e compreensão da temática do trabalho para o
clássico sociólogo alemão Karl Marx, é que o trabalho é uma condição da existência humana. Contudo, ele
pode se expressar de diversas formas de acordo com a cultura, sociedade e/ou tempo, e o que este texto
indica como característico de uma sociedade capitalista moderna é que a força de trabalho é vendida pelos
que não possuem os meios de produção, sendo assim uma forma de exploração do homem pelo homem.
B) INCORRETA
De acordo com a teoria marxista, a sociedade ocidental foi atravessada desde a seus primórdios pela luta de
classes, que modificou sua forma, persistindo através dos diferentes tipos de organização social, não sendo
diferente no contexto capitalista, e o aluno deve compreender que sempre houve o explorador e o explorado,
o que forma uma sociedade hierarquizada. O aluno associa o fato de Karl Marx defender que o trabalho
dentro do contexto do capitalismo aliena e padroniza os indivíduos, homogeneizando a todos os proletários.
Entretanto, o aluno desconsidera ou desconhece o fato de que o capitalismo cria grupos heterogêneos na
sociedade, causando inclusive a desigualdade econômica e social, entre proletários e burgueses, por
exemplo.
C) INCORRETA
O aluno deve compreender que, como o capitalismo, enquanto sistema econômico, para a teoria marxista, se
sustenta a partir da relação assimétrica entre aqueles que têm o meio de produção e aqueles que tem apenas
a sua força de trabalho, a distribuição igualitária de renda é uma prática na contramão da lógica capitalista. O
texto base da questão apresenta uma visão positiva em relação ao trabalho, entretanto descolado do
capitalismo. O aluno que marca esta opção associa o que o texto coloca como positivo ao trabalho, como
sendo algo positivo ao capitalismo, dessa forma, distribuindo de forma justa a renda na sociedade.
D) INCORRETA
O aluno pode recorrer ao texto para compreender que a razão humana, de acordo com o marxismo, é a chave
para entender o trabalho como a fundamental atividade humana. Além disso, outros tipos de racionalidade,
como a religiosa, que propõem outra centralidade para a existência humana, tiram o foco do objetivo
primordial de valorização do trabalho humano. O aluno responde a este item a partir da leitura do texto, sem
contextualiza-lo ao capitalismo, o que propõe o comando da questão. No sistema capitalista percebemos que
o trabalho acaba por tornar o humano um ser reprodutor de comportamentos a fim de produzir cada vez mais
"capital" para os burgueses, a racionalidade foca no lucro, e não no humano, como propõe o item.
E) INCORRETA
O aluno deve ser capaz de notar que a assimetria entre trabalhador e os detentores dos meios de produção é
exatamente o motor do sistema capitalista. Os que não têm meios para produzir precisam vender sua força de
trabalho para subsistir, e este é o ponto vital do capitalismo, a diferença entre as classes. O aluno desconhece
da teoria marxista que pensa o capitalismo justamente o contrário, como um sistema que produz
desigualdades econômicas e sociais, criando assim diferentes classes sociais. O aluno pode ter lido rápido o
item e desconsiderar a palavra "extinção", ou desconhecer o seu significado.
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QUESTÃO 61: Resposta E
A) INCORRETA
O excerto esclarece que “As veredas são subsistemas úmidos que participam do controle do fluxo dos
aquíferos, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio do ambiente do Cerrado.”. Dessa forma, ele
sugere que esse papel fundamental é hidrológico — equilíbrio hidrológico dos cursos d'água no ambiente do
cerrado —, não remetendo, assim, à economia local. É preciso atentar-se que a questão pergunta o que é
sugerido sobre as veredas no excerto do texto, e não de modo geral.
B) INCORRETA
O excerto esclarece que “As veredas são subsistemas úmidos que participam do controle do fluxo dos
aquíferos, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio do ambiente do Cerrado.”. Dessa forma, ele
sugere que esse papel fundamental é hidrológico — equilíbrio hidrológico dos cursos d'água no ambiente do
cerrado —, não remetendo, assim, à fauna da região.
C) INCORRETA
O excerto esclarece que “As veredas são subsistemas úmidos que participam do controle do fluxo dos
aquíferos, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio do ambiente do Cerrado.”. Dessa forma, ele
sugere que esse papel fundamental é hidrológico — equilíbrio hidrológico dos cursos d'água no ambiente do
cerrado —, não remetendo, assim, à conservação cultural dos povos que ali vivem.
D) INCORRETA
O excerto esclarece que “As veredas são subsistemas úmidos que participam do controle do fluxo dos
aquíferos, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio do ambiente do Cerrado.”. Dessa forma, ele
sugere que esse papel fundamental é hidrológico — equilíbrio hidrológico dos cursos d'água no ambiente do
cerrado —, não remetendo, assim, à dessedentação de animais ameaçados de extinção.
E) CORRETA
O excerto esclarece que “As veredas são subsistemas úmidos que participam do controle do fluxo dos
aquíferos, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio do ambiente do Cerrado.”. Dessa forma, ele
sugere que esse papel fundamental se relaciona com o equilíbrio hidrológico dos cursos d'água no ambiente
do cerrado, podendo-se concluir, a partir da sua leitura, a sua importância para a perenização, ou seja, a
continuidade no decorrer do tempo, de córregos, ribeirões e rios a jusante destes sistemas.
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QUESTÃO 62: Resposta D
A) INCORRETA
A alternativa está incorreta, pois a consciência deve ser guiada pela razão. O homem adquire a
racionalidade em contato com a cultura. Não é um valor natural que viria em seu nascimento, mas seria
desenvolvido. O(a) aluno(a) que marcou este item desconhece o debate da modernidade sobre a
construção da racionalidade por meio de suas vivências culturais. O(a) aluno(a) provavelmente apenas
associou a ideia de que o ser humano é um ser racional, sendo assim desde o momento em que nascera.
B) INCORRETA
A racionalização humana não pode ser vista como algo natural. Nessa questão é muito importante ver a
noção que o(a) aluno(a) tem da influência do pensamento moderno, e da separação natureza X cultura.
Caso tenha marcado essa alternativa, ele precisa ler mais sobre como os valores sociais e a racionalidade
são construídos culturalmente. O(a) aluno(a) pode associar liberdade ao fato do comando da questão
associar René Descartes a valores modernos. E se confunde com valores sociais sendo atrelados a
racionalização humana, entendendo a racionalização humana como um processo natural.
C) INCORRETA
O pensamento moderno vai distinguir o que é natureza do que é cultura. O ser humano está
diretamente relacionado à cultura, e por isso o instinto não seria constituinte do ser racional. Talvez
fosse importante abordar a ideia de civilização e selvageria, que foi muito cara no início da Antropologia,
e a própria ciência antropológica vem contestar. O(a) aluno(a) provavelmente se confundiu ao associar
natureza e instinto animal, não estando atento(a) ao fato de que a razão é um elemento que separa o
ser humano dos outros animais irracionais.
D) CORRETA
O estudo sobre o pensamento moderno é muito caro para a Sociologia, pois é a partir de Descartes que se
tem a separação corpo e espírito e a visão do homem como indivíduo uno, singular e fechado. A razão é
cunhada como um dos valores mais importantes da modernidade, e o homem, o detentor de razão, de
cultura, o que o separaria do selvagem, em uma perspectiva evolucionista de civilização e selvageria.
E) INCORRETA
Para Descartes, o sentimento não deve ser o guia do homem. É muito importante que o homem se
construa como um ser racional, calcado nos valores modernos do ser, de indivíduo e das ciências. O
texto não apresenta o sentimento como motivador para a razão e do bom-senso do ser humano, mas
algo natural a ele. O(a) aluno(a) que marca esta opção, provavelmente confunde razão e bom-senso
enquanto sentimentos.
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QUESTÃO 63: Resposta A
A) CORRETA
A decisão coletiva apontada pelo texto – o contrato social – surge na teoria de Hobbes como aquilo que
permite a um conjunto de indivíduos sair do estado de natureza, uma “guerra de todos contra todos”. Para que
isso aconteça, segundo o autor, é necessário que todos deleguem o uso da violência a um indivíduo ou grupo
de indivíduos soberanos – e que este(s), em troca, evitem o retorno a um estado sem leis, de violência
constante.
B) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica o entendimento errôneo de que haveria necessidade de algum tipo de
democracia ou voto para que a coletividade adentrasse o estado de sociedade. No entanto, cada indivíduo,
por si, poderia resolver participar ou não desse Estado que surge – daí a noção de um contrato -, que
necessariamente lhe ofereceria mais segurança em relação ao uso da força pelos outros.
C) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa identifica, incorretamente, um estado de natureza nos termos de
Rousseau, e não nos de Hobbes.
D) INCORRETA
Um erro nessa alternativa pode indicar a identificação do trecho com uma proposta nacionalista
contemporânea. Hobbes, no entanto, não recorre a nenhuma noção de cultura – mas, antes, à vontade
individual de preservar a própria vida – para explicar a formação do Estado.
E) INCORRETA
Um erro nessa alternativa pode indicar uma confusão entre a doutrina de Hobbes e a de Montesquieu. A
separação dos poderes – que surge na Grécia e é retomada por Montesquieu –, no entanto, vai diretamente
contra a defesa de Hobbes de um poder absoluto como única forma viável de evitar o retorno ao estado de
natureza.

QUESTÃO 64: Resposta B
A) INCORRETA.
Um erro nessa alternativa indica a percepção errônea de que a doutrina de Leibniz seria incompatível com o
finalismo de Aristóteles. No entanto, é a partir do finalismo aristotélico que Leibniz formula seu célebre
princípio do melhor dos mundos possíveis, por exemplo, ou que pode pensar a noção de forças intrínsecas
aos corpos materiais, como no trecho.
B) CORRETA.
O projeto de Leibniz é, explicitamente, romper com a concepção de matéria elaborada por Descartes. Leibniz
recusa a noção cartesiana de matéria como extensão. Para Leibniz, a matéria é essencialmente atividade, o
que ele também denomina “força viva”.
C) Um erro nessa alternativa indica uma confusão histórica, já que a concepção de Schopenhauer surge apenas
no século XIX, o que invalida essa alternativa.
D) Um erro nessa alternativa indica uma confusão histórica, já que a doutrina dos românticos surge ao final do
século XVIII, o que invalida essa alternativa.
E) Um erro nessa alternativa indica uma confusão histórica, já que a concepção que ela pauta é formulada
nesses termos apenas na passagem do século XIX para o século XX, o que invalida essa alternativa.
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QUESTÃO 65: Resposta D
A) INCORRETA
A rica biodiversidade é gravemente ameaçada. Peixes que só existem na região poderão ser extintos e o
desmatamento relacionado à barragem poderá transformar radicalmente o habitat de diversos animais, mas
é preciso que o aluno considere que não são introduzidas novas espécies de animais aquáticos, o que torna
essa alternativa incorreta.
B) INCORRETA
As populações podem se tornar mais pobres, mas o aluno deve observar isso não é regra. Além disso, nada
impede que elas sejam utilizadas como mão de obra para a instalação da usina, mas ver isso como positivo
é uma leitura frágil, já que as consequências negativas são extensas e intensas.
C) INCORRETA
O aluno deve considerar que a chegada de uma usina, que mobiliza milhares de trabalhadores para a
região, pode inclusive aumentar o comércio local. De qualquer modo, até então, o comércio local não é
expressivo, muito menos capaz de gerar estagnação econômica, uma vez que não é a atividade base da
região. A população local (indígena e ribeirinha) vive basicamente do extrativismo.
D) CORRETA
Avalia-se que as obras atrairão cerca de 100 mil pessoas a Altamira, sede administrativa do
empreendimento, dobrando a população do município, que já enfrenta fortes conflitos fundiários e sofre com
serviços públicos precários de educação, saúde, segurança e saneamento básico, entre outros. Dessa
forma, o impacto demográfico também é preocupação presente na reflexão e consequente proposição da
carta, e alternativa está correta.
E) INCORRETA
O aluno deve observar que as consequências para o meio ambiente na região do rio Xingu não serão
pontuais e temporárias, intensas apenas durante a instalação da usina, mas são consideradas irreversíveis.
Estima-se que será alagada uma área maior que a cidade de Porto Alegre. Serão inundados 100 mil hectares
da floresta, e um trecho de 100 quilômetros do rio Xingu, na região conhecida como Volta Grande,
praticamente secará, deixando seus habitantes sem acesso à água, a peixes ou a meios de transporte –
incluindo comunidades ribeirinhas e indígenas de várias etnias que dependem do rio para sua sobrevivência.
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QUESTÃO 66: Resposta C
A) INCORRETA
O texto explica que a adolescência é uma construção social significada de maneira simbólica, que varia "de
acordo com a camada ou classe social, com o gênero, com o período histórico e com a cultura em que o
adolescente está inserido”. O que possivelmente agiu como um distrator para a(o) aluna(o) que optou por esta
alternativa é não ter utilizado a compreensão sociológica para compreender o problema posto. Não se trata de
um fenômeno pessoal, mas algo diretamente relacionado com o contexto sociocultural em que o indivíduo
está inserido.
B) INCORRETA
O que está incorreto nesta alternativa é que ela trata como se sociedade fosse algo homogêneo. O que o
texto aborda é justamente as diferenças como uma certa fase da vida é significada socialmente, não sendo
uma construção que todas as culturas passarão a ter. Não se trata de uma evolução, mas de uma diferença
entre distintas matrizes de pensamento e contextos culturais. O que provavelmente leva o aluno a marcar esta
opção é não compreender completamente o texto-base, mas julgar o item pela passagem “com o gênero, com
o período histórico e com a cultura”.
C) CORRETA
O texto elucida que a adolescência é concebida como uma fase de transição em meios que é possível existir
essa delimitação. Em circunstâncias economicamente menos favoráveis, a pressão para entrar no mercado
de trabalho e a necessidade de amadurecer fazem a transição entre infância e a fase adulta se dar de
maneira mais rápida e sem que seja valorizada e sequer notada e imbuída de significados como em outros
contextos históricos, classes sociais e ambientes.
D) INCORRETA
A questão discute justamente que o tempo da vida humana, apesar de passar para todos, é significado de
diferentes maneiras conforme os fatores socioculturais que marcam a vida do indivíduo. O que o aluno precisa
entender é que a forma de compreender as fases da vida são construções sociais. O que pode levar o
estudante a marcar esta alternativa é o entendimento da adolescência apenas como uma marcação temporal.
E) INCORRETA
Ainda que seja uma fase da vida marcada por alterações corpóreas, é imprescindível que o aluno entenda
que não se resume a esse fator biológico, uma vez que é necessária uma significação cultural que imprime
sentido para essas mudanças, e as compreenda como próprias de uma determinada fase da vida. O que pode
levar o estudante a marcar esta opção é o entendimento da adolescência apenas como uma marcação
biológica.
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QUESTÃO 67: Resposta D
A) INCORRETA
Por se tratar de uma projeção conforme, a escala não varia de acordo com a direção, e o ângulo formado
entre paralelos e meridianos permanece. Porém, o aluno deve considerar que, como em qualquer outra
projeção, quanto mais afastado o ponto projetado estiver da tangência da projeção, a escala irá variar de
local para local.
B) INCORRETA
O aluno deve entender que, ao contrário do que afirma a alternativa, a distância vertical entre os paralelos
aumenta à medida que a projeção passa a destacar as áreas de médias e altas latitudes, e não baixas
latitudes, como no Equador.
C) INCORRETA
O aluno deve entender que o que acontece é o movimento inverso. Áreas mais afastadas do Equador têm
suas proporções aumentadas, enquanto as áreas mais próximas ao paralelo 0°, justamente por essa
proximidade ao ponto de tangência da projeção, sofrem menos distorções.
D) CORRETA
A projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica, que envolve o globo terrestre, cuja característica é a de
preservar as distâncias entre os meridianos e de conservar as formas dos continentes, ou seja, ela é
conforme. Porém, distorce as proporções das áreas localizadas em altas latitudes, como a alternativa
coloca.
E) INCORRETA
O aluno deve entender que a projeção de Mercator não valoriza as formas. Conforme apresentado nas
outras alternativas, ela hiperdimensiona áreas afastadas do Equador e, como a afirmativa mostra, as áreas
situadas no hemisfério norte. Tal projeção é conhecida também por ser uma projeção eurocêntrica, que
aumenta a proporção do velho continente.
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QUESTÃO 68: Resposta B
A) INCORRETA
O trabalhador alienado, segundo a teoria marxista, é aquele que, ao se especializar em uma etapa da
produção, perde o controle sobre o processo completo da produção. O trabalhador passa a ser “acessório”
da linha de montagem e não mais produz para si próprio. Há várias referências que relacionam o trabalho
alienado ao modelo fordista de produção. O desenvolvimento tecnológico exige do trabalhador maior
qualificação e conhecimento dos diversos setores da empresa, de modo que é difícil afirmar que o trabalho
se torna mais alienado.
B) CORRETA
Nas últimas décadas, diversas empresas se estruturaram em torno do sistema toyotista de produção, que
tem como um dos seus pilares a exigência de mão de obra flexível, ou seja, aquela em que o trabalho faz
parte do processo de construção da mercadoria, e torna-se um cooperador da empresa. No trabalho flexível,
o trabalhador, mais qualificado, é capaz de atuar em diversos setores e possui uma visão mais ampla do
processo de produção. Tal condição foi fundamental para o aumento produtivo das grandes corporações no
sistema global.
C) INCORRETA
O aluno deve considerar que não há exigência por mão de obra estritamente familiar, como no caso da
agricultura de subsistência, o que invalida a alternativa.
D) INCORRETA
O aluno deve considerar que, apesar de haver imigrantes trabalhando nas empresas do Vale do Silício,
como demonstrado na reportagem, esta não é uma condição fundamental e uma consequência imediata do
processo de desenvolvimento tecnológico, o que invalida a alternativa.
E) INCORRETA
Neste cenário, trabalhadores rotativos – temporários – são mais comuns em setores agrários e não em
indústrias de ponta, o que invalida a alternativa. A maior qualificação e conhecimento que o trabalhador
precisa adquirir com o desenvolvimento tecnológico tende a tornar seu trabalho mais exclusivo e com maior
dificuldade de substituição do que trabalhos mais mecânicos e repetitivos, de modo a não provocar o efeito
de aumentar a rotatividade.
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QUESTÃO 69: Resposta A
A) CORRETA
Para chegar ao gabarito, o aluno deve entender que as perfurações e instalações clandestinas de poços
artesianos rebaixam o nível freático e reduzem o volume de água destinado à manutenção dos cursos fluviais,
o que torna essa alternativa correta.
B) INCORRETA
O aluno deve entender que a manutenção das matas ciliares contribui para a manutenção do volume dos
cursos fluviais, o que invalida essa alternativa.
C) INCORRETA
O aluno deve entender que a diminuição da ação de "rios voadores", responsáveis por transportar a
umidade, contribui para a diminuição do volume de chuvas, o que reduz o abastecimento dos cursos
fluviais. Porém, essa não corresponde a uma ação antrópica, o que invalida a alternativa.
D) INCORRETA
O aluno deve entender que a desertificação no Brasil está associada a áreas de clima semiárido e não
corresponde a um problema derivado exclusivamente da ação humana, mas de causas naturais como a
presença de solos arenosos, o que invalida a alternativa.
E) INCORRETA
O aluno deve entender que a salinização não colabora para o problema apresentado na questão, o que
invalida a alternativa.
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QUESTÃO 70: Resposta E
A) INCORRETA
A “dispersão regional do poder econômico” não explicaria sozinha uma característica que, segundo o excerto
do texto, pertenceria a toda sociedade brasileira, o que invalida essa alternativa. Na direção contrária, o
argumento regional busca por diferenciações entre a população.
B) INCORRETA
Segundo o autor, o argumento que ele busca rebater no excerto é “partilhado pela direita e pela esquerda”,
não podendo ser explicado, portanto, por uma “polarização acentuada da disputa partidária”, o que invalida
essa alternativa.
C)

INCORRETA.
O argumento de que a sociedade brasileira é conservadora não poderia legitimar uma orientação radical dos
movimentos populares. Muito pelo contrário, esta tese explicaria a ausência de apoio aos movimentos
sociais, os quais buscariam por transformação social, enquanto o conservadorismo é caracterizado pela
manutenção do status quo.

D)

INCORRETA
O texto não ressalta nenhuma eficiência das ações administrativas, o que invalida essa alternativa. Ao
contrário, o autor comentar sobre o “caráter vagaroso da redemocratização e da redistribuição da renda”.

E)

CORRETA
Segundo o autor, o argumento do conservadorismo brasileiro, “partilhado pela direita e pela esquerda”, tem
sustentado a manutenção das desigualdades brasileiras. Ou seja, trata-se de uma posição ideológica que
serve para convencer a sociedade, “mais avançada”, de que o sistema político conservador é sua expressão.
Assim, essa é a alternativa correta.
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QUESTÃO 71: Resposta B
A) INCORRETA
A alternativa é incorreta, na medida em que a resistência espanhola, durante a Guerra Civil, lutava contra o
fascismo, e não, como proposto pela alternativa, “criticava o stalinismo”. Essa noção também é refutada pelo
texto-base, que comenta: “Apesar de coordenadas pelos comunistas, as Brigadas contaram com membros
socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas”. Por comunistas, é possível compreender que ali
haviam também, stalinistas, um subgrupo dessa corrente ideológica. O aluno poderá selecionar a alternativa
caso não domine a história da Guerra Civil espanhola ou caso confunda fascismo com stalinismo.
B) CORRETA
A alternativa é correta, na medida em que a resistência espanhola, durante a Guerra Civil, lutava contra o
regime encarnado por Francisco Franco, ditador espanhol que adotou posturas notadamente fascistas e/ou
inspiradas nesse modelo, tendo, inclusive, recebido a ajuda militar de Hitler e o apoio político e simbólico ao
modelo de governo por ele montado. Tal resistência, como destacado pelo texto-base, uniu basicamente todas
as correntes ideológicas à parte do fascismo: “Apesar de coordenadas pelos comunistas, as Brigadas
contaram com membros socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas”.
C) INCORRETA
A alternativa é incorreta, na medida em que a resistência espanhola, durante a Guerra Civil, lutava contra o
fascismo e não contra o federalismo, como proposto pela alternativa. O aluno poderá se equivocar na escolha
da alternativa caso tenha uma noção incorreta do que é “federalismo”, já que na verdade, o termo se refere à
um sistema de governo que pode caber dentro de qualquer sistema político: democracia, ditadura, monarquia,
parlamentarismo, etc.
D) INCORRETA
A alternativa é incorreta, na medida em que a resistência espanhola, durante a Guerra Civil, apesar de ter
promovido, em certa medida, o corporativismo, não tinha nesse sistema a sua “mensagem principal”, e nem,
como pede o comando do enunciado “A perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita”
pelo texto-base, que foi o fascismo. O aluno poderá selecionar a alternativa, portanto, caso interprete de
maneira incorreta a última frase do texto-base, que indica a união entre indivíduos de diversas tendências
ideológicas.
E) INCORRETA
A alternativa é incorreta, na medida em que a resistência espanhola, durante a Guerra Civil, lutava contra o
fascismo e não procurou, como proposto pela alternativa, produzir a “adesão ao anarquismo”, assim como
não há menção alguma no texto-base que indique tal posicionamento das Brigadas Internacionais. O aluno
poderá selecionar a alternativa caso não compreenda corretamente a história da Guerra Civil espanhola ou
caso confunda fascismo com stalinismo.
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QUESTÃO 72: Resposta B
A) INCORRETA
Os baixos custos de produção não são um valor para toda a produção tecnológica, existe um grande e
concorrido mercado para produtos desenvolvidos a partir de materiais mais refinados e mais caros. O texto da
questão indica que essa interação entre as pessoas e tecnologias está mediada inclusive pela sua condição
social, podendo entender assim, sua condição econômica que lhe permite dar acesso a determinadas
tecnologias. O aluno que indica esse distrator como resposta correta possivelmente se confundiu quando o
texto apresenta argumentos relacionados às condições sociais dos indivíduos.
B) CORRETA
A tecnologia é desenvolvida a partir de um contexto sociocultural, e através dele é que são criados os
interesses e demandas das produções, criações e inovações. O texto base da questão indica tal fato ao citar
que a interação tecnologia-sociedade está mediada por “fatores das condições sociais e políticas sob as quais
ela foi introduzida”.
C) INCORRETA
As criações tecnológicas não procuram desvendar uma verdade natural, mas criar novas formas de viver,
interagir, solucionar problemas, dentro de um aparato cultural, podendo sim auxiliar pesquisadoras (es) em
suas pesquisas e descobertas sobre fenômenos e elementos naturais. O aluno que seleciona esse distrator
mostra que não compreende sobre os fatores sociológicos relacionados a interação sociedade – tecnologias,
associando elas à apenas ferramentas materiais, com alta eficácia em pesquisas científicas. O aluno
possivelmente não compreendeu o texto.
D) INCORRETA
Existem muitos tipos de técnicas e tecnologias, as quais são produtos de várias culturas, inclusive não
ocidentais. Não é possível pensar em uma evolução das tecnologias, e sim de uma mudança, principalmente
quando decorre também de uma mudança temporal ou social. O texto base da questão em nenhum momento
indica que a tecnologia busca uma evolução da humanidade, mas está relacionada a impactos sociais, o que
possivelmente distraiu os estudantes.
E) INCORRETA
As criações tecnológicas estão inseridas em contextos sociais, e por isso têm toda uma relação com a
dinâmica da sociedade e da cultura. O aluno que indica esse distrator como resposta correta possivelmente
se confundiu quando o texto apresenta argumentos associados às condições sociais dos indivíduos,
relacionando a um conhecimento do senso comum de que pessoas pobres não tem acesso às tecnologias.
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QUESTÃO 73: Resposta B
A) INCORRETA
A questão exige uma espacialização dos biomas brasileiros (e sul-americanos) em relação ao Pantanal. Por
se tratar de um domínio localizado no centro da América do Sul, as alterações da caatinga nordestina não
são sentidas diretamente nesse domínio, o que invalida essa alternativa.
B) CORRETA
O Pantanal está margeado pelo domínio do cerrado, e as alterações do uso do solo nesse domínio
impactam diretamente o Pantanal, uma vez que se trata de uma depressão (terra baixa) que recebe
sedimentos das áreas vizinhas e dispersa para outras áreas, abrigando diversas planícies flúvio-lacustres.
Entre os maiores impactos está o assoreamento dos rios pantaneiros, como o Paraguai, Piquiri e São
Lourenço, que têm suas nascentes no cerrado brasileiro.
C) INCORRETA
Como não tem rios que nascem no domínio amazônico, os impactos da ocupação na borda oriental da
floresta não são diretamente sentidos pelo Pantanal, o que invalida essa alternativa. Planaltos e Chapadas
do Mato Grosso servem como divisores de água das bacias pantaneiras e amazônica.
D) INCORRETA
As alterações na Mata Atlântica, localizada no litoral brasileiro, e nas regiões Sul e Sudeste, não são
sentidas diretamente pelo Pantanal, localizado no centro-oeste brasileiro, o que invalida essa alternativa.
E) INCORRETA
As restingas litorâneas estão distantes do Pantanal e, por isso, a intensa ocupação dessas áreas não afeta
o Pantanal, o que invalida essa alternativa.
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QUESTÃO 74: Resposta C
A) INCORRETA
Um erro nessa alternativa pode indicar a falta de conhecimento de que a religião grega estava estritamente
associada à mitologia presente em obras poéticas como a de Homero e Hesíodo. Nesse sentido, o
questionamento da veracidade dessas obras pelos filósofos também implica não se apoiarem na religião para
seu pensamento.
B) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica a falha na compreensão de que vários dos filósofos pré-socráticos falam
sobre deuses sem duvidar de sua existência, mas questionam apenas a representação que os homens fazem
deles, como é o caso do fragmento 15 de Xenófanes.
C) CORRETA
A principal característica da filosofia pré-socrática é sua insatisfação com as explicações mitológicas para a
natureza das coisas, como no caso dos deuses, para Xenófanes.
D) INCORRETA
Um erro nessa alternativa pode indicar a confusão entre a filosofia dos pré-socráticos e outros movimentos
filosóficos mais unitários. A filosofia pré-socrática não serviu como elemento de coesão cultural, uma vez que
foi sendo constituída por várias opiniões distintas que se disseminavam em proporções diferentes.
E) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma falha na percepção de que, apesar de o fragmento 11 de Xenófanes
tocar em questões éticas, o principal âmbito de suas investigações é o da natureza das coisas (neste caso,
deuses) e de seu papel no cosmos, como o era no caso da maioria dos pré-socráticos.
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QUESTÃO 75: Resposta A
A) CORRETA
O texto-base apresentado na questão demonstra que as políticas sociais surgiram por haver uma
demanda social a partir das lutas por igualdade que apareceram com a indústria e a revolução industrial.
B) INCORRETA
As políticas públicas, por mais que possam ser relacionadas a uma distribuição de renda e diminuição da
desigualdade social, não atrapalham a dinâmica do mercado, pois aumentam o poder de compra das
pessoas assistidas. O(a) aluno(a) que apresenta este item como resposta correta mostra que não entendera
o texto, uma vez que em nenhum momento o texto base coloca as politicas sociais atrapalhando a dinâmica
do mercado, mas sim corrigindo suas falhas. O(a) aluno(a) traz informações do senso comum relacionado
às Politicas Sociais, acreditando que elas atrapalham o funcionamento do mercado.
C) INCORRETA
A(o) aluna(o) deve compreender que as políticas sociais de diminuição das desigualdades econômicas
sociais podem ajudar as pessoas que se encontram em uma situação muito desfavorável, no entanto não
quebram as hierarquias ou acabam com a exploração entre as classes. O(a) aluno(a) que indica este item
possivelmente o fez a partir do trecho do texto que indica sobre a redistribuição dos benefícios sociais
visando a diminuição das desigualdades. Entretanto desconhece que tal estratégia pode estar relacionada à
manutenção das desigualdades.
D) INCORRETA
As políticas sociais e públicas são usadas em diferentes países ocidentais, e não estão ligadas a uma
transição para o Estado socialista por muitas vezes tentarem tornar viável uma vida dentro do capitalismo.
E além disso, na teoria de Karl Marx, para que haja o socialismo é preciso que o Estado tenha uma
desigualdade bastante expressiva que resulte na revolução. O(a) aluno(a) que marca esta opção mostra
que desconhece o conceito de Estado Socialista, e o faz na vertente de que o senso comum diz que o
socialismo distribui "bens" aos mais pobres.
E) INCORRETA
Apesar de os Estados social-democratas desenvolverem e aplicarem inúmeras políticas sociais e públicas
para um estado de bem-estar social, elas não são exclusividade, podendo ser usadas inclusive por Estados
extremamente liberais, de acordo com demandas da população ou do próprio Estado. O(a) aluno(a) que
marca esta opção não se atenta à palavra “restrita”, ou desconhece o fato de que as Politicas Sociais estão
presentes em outros Estados, como os Estados liberais, por exemplo.
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QUESTÃO 76: Resposta B
A) INCORRETA
A alternativa expressa o contrário do significado geral postulado pelo texto-base e, por isso, está incorreta. As
terras “descobertas”, ao receberem todo tipo idealização, são interpretadas segundo o universo cultural do
europeu. Dessa maneira, o aluno, ao escolher esta alternativa, provavelmente imagina que a intensa novidade
com que o continente americano foi recebido seja suficiente para fazer o colonizador despossar-se do seu
universo simbólico-cultural.
B) CORRETO
O trecho utilizado para formular a questão explicita a ideia de que o homem europeu projetou, nas terras que
lhe eram até então incógnitas, perspectivas próprias da mentalidade de sua época e cultura. Algumas
palavras salientam bem isso, tais como “cera”, “impressão”, “forma”, “negativo fotográfico". Dessa forma,
considera-se que, ao reconhecer a novidade do contato com outros territórios – até então desconhecidos – o
homem europeu tenha “traduzido” tais contatos à “linguagem” que conhecia, utilizando-se de comparações,
associações, preconceitos e ideologias próprias que carregava previamente consigo.
C) INCORRETA
Embora as Américas sejam compreendidas a partir das projeções dos europeus, essa projeção opera,
segundo o texto-base, uma idealização, e não uma deturpação do novo. Sendo assim, não é possível afirmar
que a construção da imagem da América tenha sido, de todo, negativa. Ademais, a informação de que as
primeiras impressões promoveram um atraso no domínio colonial é historicamente errada. O aluno que
seleciona a alternativa demonstra, portanto, uma tendência a generalizar os processos históricos, deturpandoos a partir do “senso comum”.
D) INCORRETA
A Expansão Marítima e o consequente domínio colonial têm, de fato, um relevante componente
mercadológico, mas não exclusivamente. A vontade de descobrir fontes de metais preciosos não é o único
motivador desses projetos. Ademais, o texto-base informa haver, na relação com o desconhecido, motivações
de ordem religiosa e cultural. Nesse sentido, o aluno que optou por esta alternativa demonstra dificuldade em
perceber ânimos de caráter bastante distintos que confluem para um mesmo acontecimento histórico.
E) INCORRETA
Além de ser historicamente incorreta – já que a relação entre europeus e ameríndios se caracterizou por
profunda intolerância e desrespeito – a alternativa afirma algo contrário ao conteúdo central do texto-base, o
fato de que a alteridade do novo serve antes para confirmar certas crenças e perspectivas pré-estabelecidas
do que romper com a visão de mundo do europeu moderno. A opção por esta alternativa ignora todo o
aspecto violento próprio ao domínio colonial, e o aluno que a seleciona não compreende corretamente como
se deram os primeiros contatos entre europeus e ameríndios, e/ou ignora as informações fornecidas pelo
texto-base.
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QUESTÃO 77: Resposta B
A) INCORRETA
O aspecto destacado pela alternativa, a “manutenção do status que criou a imagem de um país pacífico” não
foi negligenciado no Brasil, mas, pelo contrário, foi uma característica reforçada por vários líderes do governo,
“a personalidade diplomática e pacífica do Brasil”, que, na verdade, esconde uma macha do racismo e da
exclusão social. O aluno que seleciona a alternativa, portanto, não compreendeu corretamente o comando do
enunciado, ou não relacionou os dois textos-base em seus significados.
B) CORRETA
Esse item faz o aluno refletir sobre a existência de um grande furo na aparente pacificidade do Brasil, e o
limite é justamente a população negra, que é a mais vulnerável. Essa conclusão pode ser atingida pela
comparação e reflexão dos textos I e II, em que se discute sobre, por um lado, o equívoco do “pacifismo”
brasileiro, e por outro, a “guerra” interna contra a população negra. Como resultado da segregação social
histórica, a pobreza e a consequente violência incidem sobre essa população de maneira mais aguda.
C) INCORRETA
É importante que se pese que a maioria das armas que matam a população negra tem relação com as
disputas de facções mesmo com investidas policiais. Logo, os dispositivos que regulam o uso e porte de
armas de fogo não evitam diretamente esse grande problema. Entretanto, a legislação brasileira caminhou
para a inibição ou proibição do porte de armas de fogo, o que invalida a alternativa. O aluno poderá selecionála, entretanto, caso fuja do tema do item através da interpretação equivocada dos textos-base e a relação
entre eles.
D) INCORRETA
Não há uma guerra interna oficial no país. Os grandes confrontos internos que houve anteriormente, como na
década de 1930, em São Paulo, por exemplo, não tinham a identidade de raça e etnia como determinante em
relação às vítimas. Assim, não é possível considerar a alternativa como correta, já que ela pressupõe um fato
que não é verificável. O aluno poderá equivocar-se, entretanto, caso não compreenda a dimensão da guerra
do Paraguai, ou tenha uma noção distorcida do conceito de “guerra interna”.
E) INCORRETA
O trabalho escravo é uma infeliz realidade ainda presente no Brasil, porém um fenômeno que em geral está
presente na área rural, e os conflitos que envolvem a morte da população negra acontecem acentuadamente
no espaço urbano. Assim, a alternativa não responde ao comando do enunciado e está, portanto, incorreta. O
aluno poderá selecioná-la, entretanto, caso fuja do tema do item através da interpretação equivocada dos
textos-base e sua relação, assim como, e principalmente, do comando do enunciado.
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QUESTÃO 78: Resposta A
A) CORRETA
Por meio de melhorias e benfeitorias infraestruturais implementadas pelo Estado, os agentes imobiliários
passam a especular, aumentando o valor das áreas mais valorizadas das cidades, principalmente nas áreas
centrais. Sem condições de morar nos centros, devido ao valor mais elevado da terra nesses locais, as
pessoas de camadas mais pobres buscam moradia nas áreas periféricas. Geralmente, tais áreas são mal
servidas de infraestrutura, são mais baratas e o acesso é mais difícil aos centros das cidades.
B) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que, geralmente, as áreas centrais, com serviços
garantidos pelo Estado, são formalizadas, ao contrário das áreas periféricas, onde a construção do espaço
geográfico é feita de maneira informal e com infraestrutura deficiente. Assim, a dependência, principalmente
do setor de serviços, ocorre no sentido inverso da periferia para o centro.
C) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que, nas condições de urbanização do Rio de Janeiro,
as classes mais favorecidas ocuparam áreas próximas às praias, dos pontos turísticos e do centro da então
capital do Brasil, conforme apresentado no texto-base.
D) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que a especulação imobiliária é mais elevada nas
áreas centrais, e a consequente aglomeração das populações de menor renda dá-se nas áreas periféricas,
de menor valor e menos desejadas pelo mercado imobiliário.
E) INCORRETA
O aluno que seleciona essa alternativa não considera que as áreas periféricas não têm as mesmas condições
de infraestrutura que as áreas privilegiadas pelo poder público para a ocupação por classes de maior renda, o
que invalida essa alternativa.
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QUESTÃO 79: Resposta D
A) INCORRETA
O aluno deverá compreender que o discurso de Mandela procurou combater o apartheid e, a partir disso,
diferenciar a luta contra o apartheid das demais ideologias e movimentos políticos existentes no continente
africano, assim como contrapõe “africanos” e “brancos”: “Segundo, não me considero legal ou moralmente
sujeito a obedecer a leis criadas por um Parlamento no qual não tenho representação. Um Judiciário
controlado inteiramente pelos brancos e aplicando leis criadas por um Parlamento branco no qual os africanos
não têm representação.” A vertente política que propõe a união de todos os povos da África é o panafricanismo, e não a de Mandela, portanto. O aluno poderá selecionar a alternativa caso considere apenas a
fama do líder africano, desconsiderando a argumentação selecionada no texto-base.
B) INCORRETA
Ao lutar contra o segregacionismo racial na África do Sul, Mandela propunha a coexistência e cooperação
entre a sociedade do país, sobretudo a partir da extensão dos direitos políticos à maioria da população,
apesar de denotar a separação e a diferença entre africanos e brancos. Sendo assim, ele não defendia a
expulsão da minoria descendente de ingleses, e não há elementos no texto-base que permitam essa
conclusão. O aluno poderá selecioná-la, entretanto, caso tenha como base os violentos conflitos de
descolonização que caracterizaram um capítulo da história de parte do continente africano, o que, apesar de
configurar um lugar comum, não se relaciona com o conteúdo do item.
C) INCORRETA
O apartheid é um regime adotado na África do Sul já independente (a independência do país ocorre em 1910).
O aluno deverá demonstrar conhecimento sobretudo do fato de o apartheid ser uma consequência do fim do
regime colonial na África do Sul: por meio de leis segregacionistas, garantia-se à minoria branca a
permanência nos cargos políticos de maior importância e na elite econômica do país. O aluno poderá
selecionar a alternativa, dessa forma, caso tenha como base os conflitos de descolonização que
caracterizaram um capítulo da história de parte do continente africano, o que, apesar de configurar um lugar
comum, não se relaciona com o conteúdo do item.
D) CORRETA
Nelson Mandela foi um líder político e ativista da luta contra o apartheid na África do Sul. Para responder ao
item, o aluno deverá conhecer o que foi o apartheid: regime de segregação racial adotado pelo governo sulafricano durante boa parte do século XX, no qual a população branca, minoritária no país, detinha o direito ao
voto e o poder político e econômico. O apontamento feito por Mandela em seu julgamento, de que se
recusava a ser julgado por um tribunal exclusivamente branco, demonstra como o apartheid era vigente e o
modo como o regime reforçava a segregação racial por meio das instituições. Além disso, o texto suporte
provoca o confronto de pontos de vista: o do magistrado branco, que aceitava o apartheid, e o de Mandela,
que criticava o regime e apontava a opressão que a legislação racista e segregacionista provocava na imensa
maioria da sociedade, formada pela população negra. Devido ao seu engajamento contra esse regime,
Mandela foi sentenciado à prisão perpétua nos anos 1960 e permaneceu preso até 1990.
E) INCORRETA
Ao impor a segregação racial, o apartheid teve como dispositivo legal a proibição dos casamentos mistos na
África do Sul; a miscigenação racial era limitada pela lei e garantia a separação entre negros e brancos na
sociedade. Sendo assim, ao posicionar-se contra o regime segregacionista, Mandela lutava justamente contra
tal impedimento. O aluno poderá selecionar a alternativa, dessa forma, caso interprete de forma incorreta o
texto-base, o comando do enunciado ou a própria alternativa em si.
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QUESTÃO 80: Resposta E
A) INCORRETA
A Insurreição Pernambucana está relacionada com a expulsão dos holandeses de Pernambuco; o aluno
poderá selecionar a alternativa, entretanto, caso desconheça o contexto que originou a revolta e não
consolidação de uma consciência nacional ou anticolonial naquele momento histórico. Os insurgentes
desejavam apenas o fim da intervenção dos holandeses na economia colonial, uma vez que estavam sendo
prejudicados pela cobrança dos empréstimos realizados pelos holandeses.
B) INCORRETA
Para descartar a alternativa O aluno deveria lembrar que o resultado da Insurreição Pernambucana foi derrota
holandesa e a consequente expulsão dos mesmos das terras brasileiras, e não a “continuidade da presença
holandesa no país após a vitória no conflito”, já que não houve vitória holandesa e, por isso, também não se
verificou a manutenção dos flamengos no Brasil. A leitura atenta do texto-base demonstraria o equívoco que a
alternativa apresenta.
C) INCORRETA
Com a expulsão dos holandeses, a elite local (sobretudo aquela ligada à atividade açucareira) buscava se
desvincular das obrigações financeiras para com os holandeses, sobretudo o pagamento dos empréstimos
realizados ao longo da presença dos holandeses no Brasil. Contudo, a saída dos holandeses do Nordeste
brasileiro significou também uma expressiva diminuição dos investimentos na economia local. Além disso, os
holandeses passaram a oferecer concorrência aos senhores de engenho brasileiros quando passaram a
investir na produção do açúcar nas Antilhas. Assim, a economia açucareira logo entrou em profunda crise e a
elite local pernambucana acabou sendo desfavorecida com a expulsão dos holandeses do país. O aluno que
seleciona a alternativa demonstra, portanto, desconhecimentos das consequências da expulsão dos
holandeses do Brasil.
D) INCORRETA
Não é possível avaliar que houve um sentimento nacionalista ou mesmo nativista nas lutas contra os
holandeses no Brasil. Apesar disso, o aluno poderá se equivocar caso considere as representações
posteriores desses conflitos e especialmente da Batalha dos Guararapes, onde se localizou, de certo modo, a
confluência das “três raças” e o surgimento do sentimento nacional. Durante a Insurreição Pernambucana, a
elite local associou-se à colonos portugueses, e adotou combatentes escravizados e indígenas nos conflitos a
fim de aumentar a frente de luta contra os holandeses. Assim, o conflito acabou garantindo o reforço da
dominação portuguesa no território colonial.
E) CORRETA
Nesse item, o aluno deverá conhecer os resultados da Insurreição Pernambucana: a expulsão dos
holandeses e a crise na economia açucareira do Nordeste brasileiro. Conforme os relatos da guerra apontam,
o conflito envolveu profundamente a população local contra a presença holandesa no país. Embora tenha sido
bem-sucedida durante alguns anos, a ocupação holandesa acabou atraindo resistência da elite local a partir
do momento em que os empréstimos concedidos aos senhores de engenho foram cobrados pela Companhia
das Índias Ocidentais (empresa que organizava os interesses holandeses nas terras brasileiras). Com a
intensificação do conflito e a expulsão dos holandeses, os investimentos realizados pela Companhia das
Índias Ocidentais também foram retirados da região, o que acabou enfraquecendo a produção de açúcar nos
engenhos e a economia local. Por fim, os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas logo em
seguida, o que provocou concorrência ao produto brasileiro e consolidou a crise na economia açucareira
colonial.
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QUESTÃO 81: Resposta E
A) INCORRETA
O Brasil não pode ser considerado um país periférico à níveis internacionais por diversos motivos, mas, em
especial, pela proeminência econômica e pela influência sobre outros países da América Latina, o que faz
com que, na verdade, possa ser considerado como central em diversos aspectos. O texto-base reforça tal
ideia ao refletir sobre a política externa construída pelo Brasil ao longo de sua história. Dessa forma, a
alternativa é incorreta, e o aluno que a seleciona provavelmente baseou-se no lugar comum e na opinião
corrente popular de que "o Brasil pouco importa."
B) INCORRETA
Ao contrário do que foi postulado pela alternativa, em meio aos países considerados “em desenvolvimento” o
Brasil possui forte influência e por isso suas “possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos próprios, no
que tange aos temas do comércio internacional e dos países em desenvolvimento” são altas, não mínimas. O
texto-base reforça tal ideia a partir do trecho “O país emergiu, de Vargas aos militares, como ator responsável
e previsível nas ações externas do Estado”. Sendo assim, a alternativa é incorreta, e o aluno que a seleciona
provavelmente baseou-se no lugar comum e na opinião corrente popular de que "o Brasil pouco importa."
C) INCORRETA
O texto-base refuta a alternativa, pois não é possível, com base em sua interpretação, defender que “as
brechas do sistema internacional não foram bem aproveitadas para avançar posições voltadas para a criação
de uma área de cooperação e associação integrada a seu entorno geográfico”. Essa noção é vetada
especialmente através do trecho “Teve o país inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidade no mundo
difuso (...) As elites se interessaram, por meio de calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país emergiu,
de Vargas aos militares, como ator responsável e previsível nas ações externas do Estado”. Dessa forma, o
aluno que seleciona a alternativa demonstra dificuldade na leitura e interpretação do texto-base.
D) INCORRETA
A alternativa é incorreta, na medida em que não é possível afirmar, com base na interpretação do texto-base
que houveram “consultas aos diversos setores da população”. Pelo contrário, o texto cita apenas os nomes de
grandes políticos como José Bonifácio, Rio Branco, Vargas e, ao comentar outros setores da população,
comenta as elites: “As elites se interessaram, por meio de calorosos debates, pelo destino do Brasil”. Dessa
forma, o aluno que seleciona a alternativa demonstra dificuldade na leitura e interpretação do texto-base.
E) CORRETA
A alternativa é a única alternativa correta, na medida em que contempla corretamente a relação entre o textobase e “a política externa brasileira”, destacando, assim como o texto, que o país possuí a capacidade de
decisão própria apesar dos “constrangimentos internacionais”. Essa noção é verificada através do trecho
“Colhe o Brasil, após esforço contínuo dilatado no tempo, o que plantou no esforço da construção de sua
inserção Internacional” e “O país emergiu, de Vargas aos militares, como ator responsável e previsível nas
ações externas do Estado. A mudança de regime político para a democracia não alterou o pragmatismo
externo, mas o aperfeiçoou”.
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QUESTÃO 82: Resposta E
A) INCORRETA
A alternativa está incorreta, já que apesar da efetiva “facilidade em se estabelecerem relações lucrativas”, o
texto refuta a tese de que tais relações lucrativas “transformava as cidades em espaços privilegiados para a
livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista”, especialmente no trecho “As novas fábricas e os
novos altos-fornos eram como as Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem do que seu poder”.
Sendo assim, o aluno poderá selecionar a alternativa caso tenha interpretado de maneira equivocada o textobase ou não compreendido o comando do enunciado.
B) INCORRETA
A alternativa está incorreta, na medida em que o texto-base demonstra que não havia, como proposto pela
alternativa, “desenvolvimento de métodos de planejamento urbano”, especialmente no trecho “As cidades
tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa”. Sendo
assim, o aluno poderá selecionar a alternativa caso tenha interpretado de maneira equivocada o texto-base ou
não compreendido o comando do enunciado.
C) INCORRETA
A alternativa está incorreta pois não havia um planejamento urbano. Essa noção é confirmada especialmente
no trecho “As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua
desordem lucrativa”. Sendo assim, o aluno poderá selecionar a alternativa caso tenha interpretado de maneira
equivocada o texto-base ou não compreendido o comando do enunciado.
D) INCORRETA
A alternativa está incorreta, já que pressupõe que havia uma “grandiosidade” nas cidades inglesas que o
texto-base refuta como falsa, especialmente no trecho “As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas
lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As
novas fábricas e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem
do que seu poder." Sendo assim, o aluno que seleciona a alternativa demonstra dificuldades na interpretação
do texto-base.
E) CORRETA
A alternativa é a única que concorda inteiramente no texto que comenta como a cidade Inglesa e suas
construções eram formas de explorar a massa trabalhadora e obter o máximo de lucro possível com sua mão
de obra. “As novas fábricas e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, mostrando mais a escravização
do homem do que seu poder”.
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QUESTÃO 83: Resposta B
A) INCORRETA
Além de conter uma informação que contraria um dado central do texto-base, a alternativa contrapõe o fato de
que houve proeminência do Estado na condução de uma agenda de crescimento econômico do Brasil. O
aluno pode, ao escolher esta alternativa, supor que a tão propagada ideia de que o Brasil se modernizou
durante o governo JK tenha sido proveniente da adoção de um modelo de política econômica de viés liberal, e
não desenvolvimentista.
B) CORRETA
O Plano de Metas empreendido durante o governo de Juscelino Kubitschek foi um programa econômico
desenvolvimentista. Segundo essa perspectiva, o Estado é o agente central na promoção de políticas
econômicas que visam à superação da condição de subdesenvolvimento do país. Dentre as áreas
privilegiadas por esse programa, destacavam-se a indústria automobilística (o automóvel é um bem de
consumo durável), o setor de transportes (principalmente o rodoviário), a indústria pesada e as áreas de
energia e alimentos.
C) INCORRETA
O modelo econômico adotado durante o governo JK, apesar de ser ancorado na força do Estado, não era
orientado por uma lógica de estatizar os meios de produção, medida esta bastante característica de regimes
socialistas. O equívoco suscitado por esta alternativa consiste em fazer uma associação automática entre
política econômica desenvolvimentista e estatização dos meios de produção. Por outro lado, dada a
conjuntura de guerra fria e a proeminência da URSS naquele momento, o aluno pode ignorar a informação de
que a política econômica de JK seguia a lógica capitalista.
D) INCORRETA
Além de conter um erro histórico, pois não houve revogação da CLT durante o governo JK, o equívoco
suscitado por esta alternativa provém da associação direta de modernidade econômica, ideia bastante
associada ao período, com redução dos direitos trabalhistas. Apesar disso, JK era, de certa forma, dignitário
de Vargas em diversos aspectos, inclusive em relação às políticas trabalhistas. O aluno poderá selecionar a
alternativa, portanto, caso não leve em consideração essa relação, mas enxergue uma separação grande
entre Vargas e JK; o aluno poderá, também, associar a política de JK com o contexto atual, o que configura
um anacronismo.
E) INCORRETA
Não se deve confundir o modelo econômico desenvolvimentista adotado durante o governo JK como o de um
estado promotor de políticas públicas de caráter assistencialista. O erro aqui apresentado é não perceber que
a intervenção do estado na economia pode se dar de maneiras variadas, não necessariamente por via do
assistencialismo. O aluno que seleciona a alternativa pode, também, ter associado as políticas de JK com
alguns aspectos da política contemporânea, especialmente as encabeçadas pelos últimos governos e, por
isso, ter incorrido em equívoco.
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QUESTÃO 84: Resposta E
A) INCORRETA
Ao orientar a restrição nos castigos violentos direcionados às escravas em estado de gravidez e ao reforçar a
cólera que orienta os castigos por parte dos feitores, não há qualquer preocupação de Antonil em sugerir uma
suposta recuperação de saúde – considerando gravidez e cólera como falta desta – para que os castigos
possam, a posteriori, ser aplicados. O aluno poderá selecionar a alternativa, portanto, caso não interprete
corretamente o texto e desconheça a definição de cólera como raiva; ódio, e não apenas uma doença
bacteriana.
B) INCORRETA
A oposição de Antonil aos abusos excessivos contra os escravizados poderia levar o aluno a identificar aí uma
perspectiva humanista, em confusão a uma postura humanitária. Não se trata da mesma coisa, e o
conservadorismo na Contrarreforma vai na contramão da perspectiva humanista dos movimentos
contemporâneas ao Renascimento e à Reforma. Ademais, o aluno precisa depreender do texto que não há
qualquer remissão do jesuíta apontada no texto que qualifique sua oposição à exploração do trabalho de
escravizados africanos.
C) INCORRETA
Eventualmente, os castigos eram uma resposta a falhas e a práticas rebeldes cometidas pelos escravos,
cumprindo certa função disciplinadora. Não há, no entanto, uma indicação direta no texto de Antonil de que
esses escravizados tenham cometido alguma falha específica, e todo o excerto de Antonil opõe-se à rigidez
de castigos excessivos, enquanto a alternativa aponta para uma suposta intenção no discurso do jesuíta de
estimular a gravidade dos castigos, que deveriam, teoricamente, ser aplicados apenas aos escravizados
insurretos, e não a todos que cometessem faltas.
D) INCORRETA
O conhecimento do aluno de que a ordem jesuítica se opôs à escravização indígena poderia conduzir o aluno
a usar o texto de Antonil para estender essa postura “protecionista” na medida em que critica os castigos
cometidos pelos feitores a mando dos senhores; no entanto, a leitura atenta do aluno deveria incliná-lo à
percepção de que não há uma oposição deliberada a qualquer castigo – no final do excerto ele recomenda
que o escravo apanhe com varas nas costas –, mas apenas àqueles excessivos e em lugares que possam ser
fatais e gerar a inutilização ou perda do escravizado.
E) CORRETA
O excerto da obra do jesuíta sugere que se evitem abusos nos castigos cometidos contra os cativos,
justificando que os excessos podem inutilizar um escravo de “grande préstimo”, que “vale muito dinheiro”,
inclusive podendo levar à sua perda. Assim, essa recomendação de moderação nos castigos está justificada
na tentativa de evitar prejuízo material de perder uma “peça” de alto valor, configurando-se num argumento de
orientação mercantil.
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QUESTÃO 85: Resposta C
A) INCORRETA
Ainda que o mercado sofra influência dos usos das tecnologias, o contrário também ocorre e outros
mecanismos como oferta, procura e intervenção do Estado ditam o comportamento do mercado. O(a) aluno(a)
associa os exemplos de produtos que seguem a lógica da obsolescência programada (eletrônicos,
eletrodomésticos e automóveis) com o que o item apresenta como "novas tecnologias regulando o
funcionamento do mercado".
B) INCORRETA
É incorreto atribuir ao comportamento da indústria no período anterior uma ingenuidade no tocante à sua
atuação no mercado, pois a durabilidade era um fator-chave para atingir uma maior margem de vendas
como não necessariamente ocorre atualmente, como demonstrado no texto. O(a) aluno(a) desconsidera os
fatores relacionados ao contexto histórico, politico e econômico anterior a década de 20 e associa a
comercialização de produtos com longevidade máxima a uma estratégia ingênua.
C) CORRETA
Pelo texto fica evidente que o comportamento do consumidor vem se alterando e os fatores que antes o
levavam a decidir por certos produtos não são os mesmos atualmente. O que se vê é que a durabilidade deixa
de ser algo esperado pelo mercado, e a novidade e o desejo de ter um produto novo é o que impulsiona o
consumo.
D) INCORRETA
Tradicionais empresas de variados ramos mudaram sua estratégia de mercado e passaram a produzir com o
uso da obsolescência programada, como montadoras de carros, por exemplo. Isso demonstra que este não é
um comportamento de novas empresas. O(a) aluno(a) mostra que não compreendeu o surgimento do uso da
obsolescência programada a um contexto histórico e econômico pós década de 20. Ele(a) apenas associa o
surgimento de novas técnicas produtivas ao que o texto fala como novas estratégias de produção pós crise de
1929.
E) INCORRETA
Grandes crises econômicas causadas por situações mercadológicas ocorrem mesmo com o emprego da
obsolescência programada. O(a) aluno(a) se confunde quando o texto apresenta que uma das razões para o
surgimento do uso da obsolescência programada é a crise de 1929 e a explosão do consumo em massa nos
anos 50. Ele associa o uso da técnica como uma estratégia de solução para a crise, mas se confunde com o
fato de que não houve o término das grandes crises mercadológicas.
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QUESTÃO 86: Resposta E
A) INCORRETA
O saldo migratório do Sudeste ainda é alto, o segundo maior entre as regiões brasileiras. Porém, não houve
uma queda nos atrativos econômicos da região, mas a ascensão de novas centralidades e de novos
espaços produtivos, o que torna a afirmativa incorreta.
B) INCORRETA
A característica do migrante que chega à região Centro-Oeste não é daquela pessoa que nasceu e cresceu
por lá, foi para outra região e depois voltou. O perfil do migrante do Centro-Oeste é mais diversificado, oriundo
principalmente dos estados do Sul e do Sudeste do Brasil, uma migração inter-regional. Como mostra o texto,
apenas os imigrantes vindos de Paraná, São Paulo e Rondônia somam mais de 40% do total das imigrações.
C) INCORRETA
As cidades do Centro-Oeste que atraem migrantes são cidades com mais de 20 mil habitantes. São cidades
médias, que cresceram ao ofertar serviços e comércio voltados para a atividade do agronegócio, mas que
não possuem oportunidades de emprego geradas diretamente no agronegócio – o qual possui grau elevado
de mecanização e não costuma empregar grande quantidade de mão de obra. Essa nova cadeia produtiva
fomenta a economia e a dinâmica demográfica da região.
D) INCORRETA
Segundo relatório divulgado em janeiro de 2014 pelo Banco Central do Brasil, a região Centro-Oeste possui
o segundo maior custo de vida do país, perdendo apenas para a região Sudeste. O aluno deve considerar
que as condições de trabalho são boas, estão disponíveis, o que fomenta a atração de migrantes.
E) CORRETA
A saturação nos centros urbanos brasileiros, como Rio
crescimento de cidades médias, interioranas, favoreceram
cidades interioranas atraíram investimentos econômicos
voltaram ao agronegócio e atraíram pessoas em busca de
do Brasil tenha se modificado desde a década de 1980.

de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e o
a mudança no perfil migratório do Brasil. Essas
e, no caso das cidades do Centro-Oeste, se
emprego, fazendo com que o perfil demográfico
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QUESTÃO 87: Resposta A
A) CORRETA
A tirinha aponta, através da ironia, que uma integração virtual extensa pode implicar em uma separação entre
as pessoas no cotidiano.
B)

INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma compreensão contrária à avançada pela charge, que não tem um juízo
de valor explícito, mas critica implicitamente a evasão da vida social não-virtual.

C)

INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma falha na percepção de que o último quadrinho questiona a
possibilidade de uma “onipresença” humana, já que a presença no mundo virtual é colocada como motivo da
ausência na “vida real”.

D)

INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma falha na percepção do exagero que subjaz a charge referida, que
busca pela ironia mostrar uma tensão entre a vida virtual e a “real”, sem pretensão de qualquer realismo.

E)

INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica a não compreensão de que a charge está criticando exatamente a
separação que a internet pode causar entre a vida virtual e a vida social, o que incorreria em uma falha em
sua eficácia no âmbito das relações sociais.
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QUESTÃO 88: Resposta C
A) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma compreensão errônea da noção de raça ou etnia utilizada no trecho,
como se fosse calcada apenas na biologia, quando na verdade ele se utiliza do aspecto social e histórico de
tal noção, como o uso mais geral de “grupos sociais vulneráveis” indica.
B) INCORRETA
Um erro nessa alternativa aponta para uma falha na consideração de uma informação muito relevante no
argumento geral do texto, qual seja, a de que alguns grupos sofrem os impactos ambientais da atividade
humana antes ou de forma mais acentuada que outros.
C) CORRETA
O texto aponta para a avaliação de que o surgimento de um princípio ético se tornou necessário na medida
em que populações diversas sofrem diferentes impactos das alterações causadas pela atividade humana no
ambiente – o que exigiria uma preocupação com grupos desfavorecidos para que estas atividades não sejam
empreendidas de forma injusta.
D) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica a compreensão errônea de que a ética, para ser universal, precisa se pautar
por princípios homogêneos. No entanto, o princípio de proporcionalidade no qual se ancora o texto busca
estabelecer a ponte entre uma ética universal e sua aplicação prática, sem que haja qualquer contradição –
apenas o reconhecimento de condições iniciais distintas que não deveriam ser preservadas.
E) INCORRETA
Um erro nesta alternativa pode advir de uma má compreensão da noção de progresso, uma vez que o texto
aponta para o progresso de uns em detrimento do ambiente de outros como algo que deve ser combatido
para a manutenção da justiça e equidade sociais.
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QUESTÃO 89: Resposta E
A) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma possível percepção de que o trecho faz juízo de valor entre as filosofias,
quando na verdade ele coloca em diálogo diferenças geográficas e linguísticas.
B) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma falha na percepção de que Kwasi Wiredu explica quais são as
dificuldades em se traduzir a passagem de Descartes de forma apropriada, explicitando o entendimento
acerca de seu significado.
C) INCORRETA
Um erro nessa alternativa indica uma falha na percepção de que o trecho já é um exemplo do diálogo
possível: o fato de um filósofo de língua materna que não é proveniente da família indo-europeia estar
familiarizado com a passagem de Descartes explicita o diálogo em curso, ainda que para pontuar
diferenciações.
D) INCORRETA
Um erro nessa alternativa assume que a imposição de um modelo linguístico sobre outros implicaria em maior
democratização e acesso à filosofia, quando na verdade o trecho valoriza as diferenças de raciocínio e não a
imposição de um modelo de pensamento.
E) CORRETA
Diferenças linguísticas e geográficas evidenciam diferentes modos de pensar. Isso coloca em xeque a
concepção moderna de uma racionalidade única e universal, que o trecho tematiza a partir do exemplo de
Descartes.
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QUESTÃO 90: Resposta C
A) INCORRETA
Apesar de representar mortos e feridos, o monumento “Dezoito do Forte” homenageia os tenentes que
buscaram alterar o sistema eleitoral brasileiro. A bandeira despedaçada e os feridos representam atos de
bravura e a fidelidade a um ideal até a própria morte, o que ainda é confirmado pela frase que figura na placa,
transcrita no enunciado. O aluno poderá equivocar-se e selecionar a alternativa caso não compreenda os
objetivos do monumento a partir da leitura da imagem destacada e do enunciado da questão.
B) INCORRETA
Apesar da similaridade, não é o objetivo do monumento representar de maneira fidedigna os eventos que
transcorreram durante a Revolta dos Dezoito de Copacabana, o que inclusive, não ocorreu – visto que não
havia uma bandeira do Brasil hasteada durante a marcha, muito menos uma despedaçada daquela maneira.
O objetivo do monumento é indicar a bravura de homens que agiram como mártires em defesa de um ideal
democrático e justo, e que, por isso, merecem ser lembrados. É preciso que o aluno compreenda que o
objetivo do monumento é, efetivamente, agir como obra memorialística, mas que ela não se pretende como
representação fac-símile dos acontecimentos reais. Sendo assim, poderá selecionar a alternativa caso ignore
tais aspectos.
C) CORRETA
O monumento “Dezoito do Forte” busca homenagear os tenentes que “doaram suas vidas” em nome de um
ideal democrático, que alcançasse toda a população brasileira – ou pelo menos é essa a mensagem que o
monumento procurou transmitir. A obra retrata homens feridos e mortos que não estão em posição de derrota,
mas sim de resignação por doar sua vida por uma reivindicação, e que, apesar de feridos, mal armados e em
pequeno número, continuam, resignados, sua marcha. Assim como descrito na placa transcrita no enunciado,
“nada pedem em retorno”.
D) INCORRETA
Apesar de ser possível observar que todos os indivíduos retratados no monumento estão portando armas, não
se pode constatar que o movimento como um todo era definido pela agressividade para alcançar suas
reivindicações, inclusive porque não há uma postura claramente agressiva encarnada pelo grupo
representado. A alternativa é um distrator na medida em que o uso das armas pode confundir os alunos, que
devem compreender que o movimento foi composto por tenentes que, por sua condição, possuíam armas,
justificativa para sua presença no monumento.
E) INCORRETA
Não é possível deduzir, a partir da análise do monumento, que há apoio de qualquer tipo ao confronto armado
da população para que consiga seus pedidos de qualquer forma. De fato, observa-se o uso das armas na
obra, já que os membros do movimento eram militares, e não civis, que inclusive não apresentam uma
postura claramente agressiva. A alternativa é um distrator na medida em que o uso das armas pode atrair a
atenção dos alunos, que devem compreender que o movimento foi composto por tenentes e que, por esse
motivo, possuíam armas.
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