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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS
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COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS

Questão 10 – Umas das motivações que torna a obra de Da Vinci patrimônio
cultural universal é o seu reconhecimento por diferentes povos, línguas e
nações, que podem dar interpretações particulares à referida obra.
Resposta correta: E

Questão 01 – Por séculos, os colonizadores portugueses estruturaram a exploração econômica do Brasil na zona litorânea, sendo restritas as tentativas
de ocupação do interior da colônia pelos lusitanos.
Resposta correta: B

Questão 11 – A existência de uma economia escravista restringia o peso
das relações assalariadas na economia e, assim, diminuía o potencial do
país enquanto mercado consumidor, sendo este basicamente restrito aos
proprietários rurais latifundiários.
Resposta correta: D

Questão 02 – O Romantismo foi uma corrente intelectual que elegeu a figura do índio como uma espécie de “matriz” da nacionalidade brasileira, cujas
virtudes e peculiaridades dariam ao povo brasileiro sua maior originalidade.
Resposta correta: E
Questão 03 – O escritor e diplomata François René de Chateaubriand, em
Memórias de além-túmulo, deixou um registro dos acontecimentos que se
seguiram à derrota de Napoleão Bonaparte em Leipzig (1813): a ocupação
de Paris por tropas da coligação militar vencedora, a deposição do imperador Bonaparte e a coroação de Luís XVIII como rei da França, numa tentativa de restabelecer o Antigo Regime.
Resposta correta: E
Questão 04 – 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 a reconstrução do passado, recorrendo à
multidisciplinaridade.
Resposta correta: E
Questão 05 – O histórico da tradição atesta a vinculação deste à história
local, bem como sua dimensão lúdica e estética.
Resposta correta: D
Questão 06 – O carnaval também pode ser visto como um instrumento de
integração que aproxima diferentes grupos sociais e distantes territorialidades, criando momentos de interação cultural.
Resposta correta: C
Questão 07 – A doutrina da predestinação, apesar de não ter sido originalmente formulada pelo teólogo João Calvino, acabou se transformando na
coluna do pensamento calvinista. No Concílio de Trento, a Igreja Católica
formalmente rejeitou a ideia da predestinação ao proclamar que aqueles que
dizem que o livre-arbítrio não existe devem ser excomungados.
Resposta correta: D
Questão 08 – O cinema brasileiro na contemporaneidade se adapta a determinados limites e padrões que regulam e influenciam a produção autoral.
Resposta correta: B
Questão 09 – O arraial de Canudos ficava em um Vale, hoje inundado pelo
açude de Cocorobó. Sobrou, no local, apenas o material arqueológico no
fundo do lago e, fora dele, alguns vestígios do assentamento do exército. A
partir de 1997, o IPHAN chegou à conclusão de que seria necessário preservar a história local por meio de outros instrumentos, como o reconhecimento
da região como paisagem cultural brasileira. Esse conceito é utilizado pela
Unesco desde a Convenção de 1972 e tem como objetivo o reconhecimento
de porções singulares dos territórios, onde a inter-relação entre a cultura
humana e o ambiente natural confere à paisagem uma identidade singular.
Resposta correta: E

Fascículo 2

Questão 12 – A questão trata sobre as migrações e os papéis atrativo, repulsivo e de controle realizados pelo Estado. No século XXI, o Brasil aparece
como potencial emergente e, com isso, passa a atrair grupos de outros países do Sul, como haitianos, africanos, e do sul da Ásia.
Resposta correta: C
Questão 13 – Nas últimas décadas, o crescimento industrial, o seu processo
de descentralização, a política de integração nacional com a expansão da
malha viária, a expansão da fronteira agrícola para o Cerrado e a Amazônia,
as políticas de povoamento da Amazônia implementadas pelos militares nas
décadas de 1960 e 1970 e a ausência de políticas agrárias capazes de fixar
o homem no campo foram os principais fatores motivadores dos grandes
fluxos migratórios ocorridos no Brasil.
Resposta correta: C
Questão 14 – O governo do Irã anunciou, recentemente, que começou
a produzir urânio altamente enriquecido (20%), alegando que é para uso
hospitalar e para geração de eletricidade no país. Mahmoud Ahmadinejad,
presidente iraniano, afirma que seu programa de enriquecimento de urânio
tem objetivos pacíficos e acusa a agência da ONU de ser influenciada pelos
Estados Unidos. As potências ocidentais, no entanto, suspeitam de que o
real objetivo do presidente iraniano seja a construção de armamentos.
Resposta correta: B
Questão 15 – O BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e,
recentemente, África do Sul, vem se destacando no cenário internacional devido ao crescimento econômico acelerado das duas últimas décadas, principalmente na China, na Índia e no Brasil. Em relação à distribuição de renda, o
abismo entre ricos e pobres continua crescendo em quatro países do grupo,
mesmo com o crescimento econômico acelerado. Avaliar a desigualdade de
renda é tarefa complexa, já que os valores são obtidos por meio de pesquisas
domiciliares, sendo o Brasil o único país do grupo que conseguiu diminuir
consideravelmente a desigualdade de renda nos últimos 20 anos, saindo de
um Gini de 0,61, em 1990, para 0,54, em 2009 – menor índice de sua história.
Resposta correta: B
Questão 16 – A projeção de Mercator sempre procurou destacar as terras
do hemisfério norte, valorizando, assim, as áreas desenvolvidas do planeta.
Resposta correta: B
Questão 17 – Uma coisa é certa: para toda mudança, existem consequências, que tanto podem ser positivas quanto negativas. Com os fluxos migratórios não é diferente. Podemos dizer que as migrações mundiais acarretam
ou contribuem para:
• o processo de ocupação;
• o fenômeno da “fuga de cérebros”;
• a remessa de capitais para os países de origem dos imigrantes;
• o suprimento de mão de obra local, e consequente exploração desta;
• o aumento do número de refugiados;
• a intensificação da xenofobia;
• o processo de miscigenação e difusão cultural (multiculturalismo).
Resposta correta: B
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