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COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS
QUESTÃO 01 – A Guerra das Malvinas ocorreu no início dos anos 1980
entre Inglaterra e Argentina, envolvendo a reclamação dos argentinos sobre
a posse das Ilhas Falkland, cuja posse pela Inglaterra era contestada pelo
país platino, que amargou uma derrota militar humilhante.
Resposta correta: D
QUESTÃO 02 – O depoimento apresentado durante o Julgamento de Nuremberg é um poderoso testemunho das atrocidades que os nazistas cometeram
contra a população de origem judaica na Alemanha e nos países ocupados por
ela durante a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que esse assassinato em
massa tenha vitimado cerca de 6 milhões de judeus em toda a Europa (Holocausto), sem contar com outras minorias que também foram vitimadas nos
campos de concentração (ciganos, eslavos, homossexuais etc.).
Resposta correta: A
QUESTÃO 03 – O Código Penal, em vigor desde 1940, prevê apenas dois
casos para autorização de aborto legal: quando coloca em risco a saúde da
mãe e em caso de gravidez resultante de estupro. Qualquer mudança dessa
lei precisa ser aprovada pelo Congresso. Por 8 votos a 2, o STF julgou que
o feto anencefálico não tem vida e, portanto, não é possível acusar a mulher
do crime de aborto. Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, não existe vida possível.
Resposta correta: D
QUESTÃO 04 – O Código de Hamurabi é visto como a mais fiel origem do
Direito. É a legislação mais antiga de que se tem conhecimento, e o seu trecho mais conhecido é a chamada Lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Importante lembrar que a sociedade que produziu o Código de Hamurabi
era uma sociedade estratificada. As disposições determinam qual comportamento é pertinente a cada classe, mas podemos observar que a legislação
é feita com total parcialidade em favor da classe superior.
Resposta correta: A
QUESTÃO 05 – O Movimento dos Direitos Civis para os Negros Norte-americanos, nas décadas de 50 e 60 (século XX), tinha como objetivo a
conquista de reformas que pudessem abolir a discriminação e a segregação
racial no país. Um dos marcos desse movimento foi o discurso proferido pelo
pastor Martin Luther King em Washington (1963). Conhecido como “Eu tenho um sonho”, o discurso foi o coroamento da Marcha de Washington, uma
manifestação que reuniu milhares de pessoas na capital norte-americana na
luta pelos direitos civis aos negros.
Resposta correta: E
QUESTÃO 06 – O movimento “Faça Amor não faça a Guerra”, bem como a
canção Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones,
que teve uma primeira versão gravada em italiano, em 1966, eram atos de
repulsa contra a Guerra do Vietnã. Os movimentos cresceram e ganharam
corpo até a saída dos americanos da guerra em 1973.
Resposta correta: A
QUESTÃO 07 – Marx e Weber apresentam concepções bastante diversas a
respeito do Estado Moderno. Segundo Marx, o Estado está relacionado com
a superestrutura de uma sociedade e é um aparato de dominação da burguesia. Já Weber enxerga o Estado como uma manifestação da racionalização ocidental, marcada por uma organização burocrática e impessoal. Ainda
que enxerguem o mesmo fenômeno por perspectivas quase antagônicas,
vale ressaltar que os dois autores têm claro que o Estado está intimamente
relacionado e inserido na lógica de desenvolvimento do sistema capitalista.
Resposta correta: E
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QUESTÃO 08 – Ambos os textos fazem uma análise estética quanto à condição das mulheres em sociedades distintas. Em ambos, a mulher gasta um
tempo relativo cuidando de sua aparência e buscando um embelezamento
estético temporal.
Resposta correta: B
QUESTÃO 09 – Marx vincula o nascimento do capitalismo a transformações dentro do próprio sistema feudal, mas afirmando o caráter economicamente exploratório de ambos.
Resposta correta: C
QUESTÃO 10 – O etnocentrismo nunca é um fenômeno totalmente individual. Ele surge a partir do momento em que as pessoas conhecem somente
a sua própria cultura, sendo incapazes de perceber e valorizar outras manifestações culturais.
Resposta correta: A
QUESTÃO 11 – Atualmente, para que um profissional tenha espaço no
mercado de trabalho, são necessários informação e conhecimento tecnológico, pois, assim, terá um diferencial para apresentar, por esse motivo são
amigos inseparáveis.
Resposta correta: A
QUESTÃO 12 – Os textos são contraditórios, pois refletem a modernização
da mudança de uma sociedade agroexportadora-rural para uma sociedade
urbano-industrial, embora ainda conservasse grandes disparidades socioeconômicas.
Resposta correta: C
QUESTÃO 13 – A Globalização não apaga nem as desigualdades, nem as
condições que constituem uma parte importante do tecido da vida social, nacional e mundial. Ao contrário, desenvolve umas e outras, recriando-se em
outros níveis, com novos ingredientes. As mesmas condições que alimentam a interdependência e a integração, as desigualdades e contradições, em
âmbito tribal, regional, nacional, continental e global. Para Milton Santos, a
tecnosfera é a expressão geográfica da esfera técnica que repercute diretamente na prática econômica, política e social.
Resposta correta – E
QUESTÃO 14 – O modelo pós-fordista fundamenta-se na ideia da flexibilidade da indústria, produzindo de acordo com a demanda, visando atender
ao mercado diferenciado, dotado de público cada vez mais específico.
Resposta correta – D
QUESTÃO 15 – A modernização do espaço agrário, com a introdução de uma
infraestrutura científica e tecnológica, gera uma maior interação entre o campo
e a cidade, ampliando a subordinação do campo ao desenvolvimento técnico-científico-informacional.
Resposta correta: C
QUESTÃO 16 – O desenvolvimento do capitalismo preocupou-se, sobretudo, com a questão do tempo como forma de exploração da mão de obra.
Se antes os trabalhadores tinham um controle sobre seu tempo, agora, com
o advento industrial, seu tempo era administrado pelo empresário de forma
parcimoniosa a fim de ampliar seus lucros. Em uma visão capitalista mais
madura, todo o tempo deve ser consumido, negociado e utilizado, evitando
o desperdício do ócio.
Resposta correta: D
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