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FORTALEZA, 23 de agosto de 2017.

COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS
Questão 1 – A ocorrência da Semana de Arte Moderna (1922) foi um marco
na história republicana.
Financiada pela emergente burguesia paulista (empresários do café, industriais, investidores, comerciantes) que imaginava o investimento em cultura
não apenas como símbolo de status, mas também como a possibilidade
de grandes mudanças na mentalidade nacional, principalmente. A própria
burguesia que a financiava foi criticada pelos líderes da Semana de 1922.
A vanguarda representada por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfati, Tarsila do Amaral pregava a ruptura com a república das velhas
letras, ousava-se arquitetar uma produção cultural alicerçada nos valores
nacionais, contudo com um viés que poderia influenciar a derrocada dos
vícios da República Velha e o fim das distorções causadas pelo coronelismo.
Resposta correta: E
Questão 2 – Caminha também se utiliza de uma ótica própria para definir
e entender os nativos da América, a partir de um ponto de vista religioso,
cristão, uma vez que a religiosidade tinha papel preponderante na formação
cultural europeia, em particular Ibérica.
Resposta correta: C
Questão 3 – O conhecimento histórico faz uso da memória, trazendo à tona
informações do passado que possam ser relevantes para a composição do
mosaico que dá sentido à história das sociedades. A memória pode ser vista
como ferramenta para reconstrução do passado, recorrendo à multidisciplinaridade.
Resposta correta: E
Questão 4 – O mal-estar gerado entre Bélgica e França relaciona-se com a
rememoração da famosa Batalha de Waterloo (localidade belga), em que o
imperador francês Napoleão Bonaparte foi derrotado. A moeda seria um suporte material da celebração da memória vitoriosa da Bélgica, incomodando,
assim, os franceses.
Resposta correta: D
Questão 5 – A influência da cultura africana no Brasil promoveu a composição das bases para a nossa identidade, juntamente com as culturas indígena e europeia. Para alguns sociólogos, a Bahia seria a nossa cozinha, já
que a contribuição para a formação do povo e de nossa cultura passou fortemente por lá. A contribuição pode ser sentida das mais diferentes formas:
nos ritmos, na dança, no batuque, no vocabulário, na culinária, nas formas
de devoção, no sincretismo religioso, que avançou através do catolicismo
popular.
Resposta correta: E
Questão 6 – Nas duas festividades mencionadas, ocorre uma suspensão
temporária de todas as práticas sociais e hierarquias de modo a permitir
comportamentos normalmente repreendidos e a troca de papéis sociais enquanto durassem os festejos.
Resposta correta: C
Questão 7 – Inicialmente, vale lembrar que Platão não afirmou que o cidadão deveria ser apático, o filósofo afirmava que o cidadão e a cidade ideais
eram aqueles cuja razão dominava a parte da alma relativa aos desejos. Se
Platão tripartisse a alma, e uma dessas partes fosse a parte desiderativa, então como ele poderia negar a existência dessa parte dizendo que o homem
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deve ser apático? O homem deveria amputar sua alma? E, também, Platão
nunca negou a importância do amor e o seu páthos. Em segundo lugar, lembremos que a teoria política de Aristóteles não preconiza exatamente uma
cidade ideal, pois ele argumenta que cada agrupamento possui suas peculiaridades e necessita das leis mais convenientes segundo a ciência política.
Resposta correta: C
Questão 8 – O toque configura-se como um patrimônio imaterial cuja história tem
profunda relação com as complexas e ricas formas de sociabilidade desenvolvidas entre os habitantes da região mineradora entre os séculos XVII e XIX.
Resposta correta: C
Questão 9 – O tombamento do Terreiro Baiano de Candomblé Ilê Axé
Oxumaré, segundo a Ministra da Cultura na época, Marta Suplicy, foi “Muito
além das práticas religiosas, o terreiro exerce papel fundamental na luta e
na resistência do povo negro, bem como na disseminação da rica cultura
africana em nosso país”.
Ela ressaltou que, há 29 anos, o Conselho Consultivo do Patrimônio protegia
o primeiro terreiro e agradeceu aos Conselheiros e à equipe do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) por trabalhem para a preservação da história e cultura nacional. Na ocasião, Marta Suplicy anunciou
que será construído em Brasília um Museu de Acervo Afro, mas que terá
como foco trazer à luz histórias desconhecidas do povo negro, bem como
resgate da autoestima.
Resposta correta: C
Questão 10 – Uma isolinha é uma curva que conecta os pontos em que a função
tem um mesmo valor constante. Podem ocorrer diversos tipos de acordo com o
fato estudado e, no caso do mapa desta questão, estão exibidas as isoípsas ou
curvas de nível, que unem pontos de mesma altitude em relação ao nível do mar.
Resposta correta: C
Questão 11 – O bloco, que pretende avançar para uma livre circulação de bens,
serviços, capitais e pessoas, deverá consolidar uma fase de Mercado Comum.
Resposta correta: C
Questão 12 – A saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) mexeu
com a comunidade europeia desde o ano passado. Mas a notícia referencia
que, mesmo com a primeira vitória do Brexit, os portugueses não foram “barrados” ao tentarem entrar a trabalho no Reino Unido.
Resposta correta: B
Questão 13 – Verificamos uma análise crítica acerca da posição norte-americana em relação ao terrorismo e ao “eixo do mal”. De acordo com as
charges, o governo, exercendo seu imperialismo, ataca os países ricos em
petróleo e usa o terrorismo para justificar suas ações.
Resposta correta: B
Questão 14 – Na década de 1980 e 1990, os movimentos sociais urbanos
apresentavam demandas fundamentais no Brasil, um exemplo é a luta pela
democracia contra a ditadura militar. Os movimentos sociais reivindicatórios
por melhorias sociais (habitação, saneamento básico etc.) tinham organização mais limitada, pois não contavam com a facilidade de mobilização
propiciada pela tecnologia do século XXI, a exemplo da internet e redes
sociais. No século XXI, dentre as demandas por direitos, podemos citar o
crescimento do movimento por moradia, a exemplo do MTST (Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto), que realiza ocupações de edifícios e terrenos
abandonados para pressionar o Estado a investir em habitações populares.
Também destacam-se os movimentos específicos que lutam por igualdade
de direitos e contra a violência, como os grupos LGBTs.
Resposta correta: E
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