Diário do Nordeste

FORTALEZA, 23 de agosto de 2017.

COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS
Questão 1 – A terra era utilizada como meio de produção de uso coletivo pelos povos nativos, que, fiscalizados por uma classe dirigente,
entregavam o excedente produzido à liderança política e religiosa.
Assim, a propriedade privada não existia, e os grupos que viviam da
agricultura tinham o direito de uso e ocupação do solo.
Resposta correta: E
Questão 2 – A reforma que está sendo apresentada na charge é a reforma trabalhista, tendo em vista que a carroça, que é levada por um
operário das ruas, está repleta de carteiras de trabalho e o indicativo
de reciclagem na parte superior da imagem.
Resposta correta: E
Questão 3 – De acordo com o pensador Alain Touraine, quando os
três princípios apresentados estivessem em uso concomitantemente,
a sociedade que estivesse fazendo uso deles teria “consciência coletiva”, tendo, assim, a possibilidade de ação social plena e de mudanças reais no estabelecimento do Estado.
Resposta correta: E
Questão 4 – O primeiro texto indica a criação das UPPs, unidades
que nasceriam para dar uma resposta aos anseios das comunidades
por segurança. O segundo texto trata de forma realista a situação de
determinada parcela do corpo policial. Nos dois casos, constatamos
veracidade, o que nos faz confirmar que as contradições de nossas
instituições são inerentes à própria sociedade.
Resposta correta: E
Questão 5 – Para o Brasil, a guerra aprofundou o endividamento do
estado brasileiro com a Inglaterra, representando, além de um custo
social e humano, um significativo abalo econômico em nossas estruturas.
O exército brasileiro saiu fortalecido como instituição nacional, os heróis da pátria, o que contribuiria decisivamente para o desejo dos militares por maior participação política na vida pública nacional.
A participação de escravos no conflito estimulou o futuro movimento
abolicionista, que ameaçaria uma das estruturas conservadoras que
mantinham o Império de pé.
A difusão de ideais republicanos foi uma outra máxima para o período
pelo fato de se constatar, na América Latina, que o Brasil era ainda
um reduto monarquista em meio às repúblicas.
Resposta correta: C
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Questão 6 – A filosofia jus in time é composta de práticas gerenciais que podem ser aplicadas em qualquer parte do mundo. Algumas
expressões são geralmente utilizadas para traduzir aspectos dessa
filosofia: a produção sem estoque; a eliminação de desperdício; a manufatura de fluxo contínuo; o esforço contínuo na resolução de problemas e a produção com qualidade e flexibilidade.
Resposta correta: D
Questão 7 – O taylorismo enquanto forma de organização de trabalhadores no processo de produção adotou métodos de trabalho
considerados científicos e mais eficientes, como a cronometragem
do tempo para realizar os gestos e produzir o mais rápido possível as
partes das mercadorias, e buscou estimular os operários com o pagamento do salário de acordo com a quantidade de peças produzidas.
Resposta correta: D
Questão 8 – Castells, em sua análise sobre as sociedades em rede,
discute os impactos que as novas tecnologias passam a exercer sobre as formas de apreensão do saber, diferenciando conhecimento
e informação e, diante da velocidade com que as relações sociais e
econômicas vêm acontecendo nos últimos tempos, uma supremacia
cada vez maior do saber imediato (informação), em detrimento do
saber mais aprofundado (conhecimento). Esse verdadeiro Capitalismo Informacional também teria chegado às universidades, um campo
cada vez maior dessa conexão entre sociedades virtuais e suas formas de saber interligado e cinético.
Resposta correta: B
Questão 9 – A área cultivada no Brasil com cana-de-açúcar colhida e
destinada à atividade sucroalcooleira na safra 2015/16 foi de 8.954,8
mil hectares. São Paulo, maior produtor, possui 51,8% (4.648,2 mil
hectares), seguido por Goiás com 10,1% (908 mil hectares), Minas
Gerais com 8% (715,3 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 8%
(713,7 mil hectares), Paraná com 6,8% (613,4 mil hectares), Alagoas
com 4,2% (380,3 mil hectares), Pernambuco com 3,1% (273,4 mil
hectares) e Mato Grosso com 2,6% (230,3 mil hectares). Esses oito
estados são responsáveis por 94,7% da produção nacional.
A colheita mecanizada da cana-de-açúcar avança no País, e a proibição da queimada dos canaviais foi um fator que acelerou o processo
de mecanização da colheita. Em 2007, os produtores rurais e o governo do Estado de São Paulo firmaram um acordo que antecipou o
fim da queima da cana.
Resposta correta: B
Questão 10 – A charge, decifrada de forma racional e tranquila, reporta a invasão de Portugal por tropas francesas em 1807, forçando,
na sequência, a vinda da Corte portuguesa para o Brasil. Aqui chegando, a cidade foi reformada, urbanizando-a para que ficasse com
mais estrutura para a “nova vida da Corte” no Brasil.
Resposta correta: E
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Questão 11 – No Brasil, a década de 1960 foi marcada por grandes
obras estruturais que ocasionaram uma maior integração do país,
tanto no tocante ao sistema de transportes, agora de base rodoviária,
quanto no de comunicações e energia, fato que permitiu a interiorização do desenvolvimento econômico, sobretudo no Centro-Oeste e na
Amazônia, que passaram a receber investimentos, agropecuários e
extrativistas, destacando-se a soja e o gado, extrativismo da madeira
e de minerais.
Resposta correta: C
Questão 12 – Plantação em Curva de Nível é um sistema de cultivo
utilizado em solos de baixa declividade, seguindo as cotas altimétricas da região em questão. As curvas ajudam a reter os elementos
vivos do solo, permitindo a intensificação da produção.
Resposta correta: C
Questão 13 – Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, muitas transformações se fizeram presentes na vida econômica do ser
humano, a rápida urbanização não permitiu a alocação dos indivíduos de forma digna ou natural nem tampouco as estruturas básicas
de educação, saúde ou segurança eram suficientes para atender a
demanda social das fábricas. O homem se rendeu a uma nova condição, regida a baixos salários e a uma ordem desqualificada de vida.
Resposta correta: C
Questão 14 – A mecanização do campo eleva a produtividade no
meio rural, mas também é responsável pela substituição dos trabalhadores por maquinários, sendo um dos fatores responsáveis pela
migração em massa de pessoas do campo para a cidade. No Brasil,
esse processo ocorreu a partir da segunda metade do século XX.
Resposta correta: A
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