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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS

1

COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS

ação de inclusão digital estimula o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação, contribuindo para o desenvolvimento social, intelectual, econômico e político da população.
Resposta correta: D

QUESTÃO 01 – Analogamente a Jânio Quadros, Fernando Collor soube
colocar a mídia a seu favor, já que tinha grande habilidade diante das câmeras, promovendo muito bem o marketing político. Combinava um estilo jovem carismático com grande facilidade de expressão verbal que encantava
as massas. A vitória de Collor ocorreu por uma margem pequena de votos,
mas as empresas de TV que estavam ao seu lado foram decisivas nesse
processo. O irmão do presidente foi a público e denunciou à revista Veja
a existência de um poderoso esquema de corrupção. A mesma imprensa
conservadora que o apoiou participou de sua derrubada.
Resposta correta: E

QUESTÃO 08 – Apesar do sexo em que a pessoa nasce consistir em um
fator biologicamente determinado, aquilo que se espera do comportamento
de cada sexo, ou seja, os seus papéis de gênero são construídos pela sociedade e cultura.
Resposta correta: D

QUESTÃO 02 – O item correto é o B, pois, para Durkhaim, o modo de vestir
determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e comunica o
status dos indivíduos. Seu caráter institucional assume grande importância
à medida que inclui ou exclui indivíduos de categorias ou estratos sociais.
Resposta correta: B
QUESTÃO 03 – O Estado cubano, após a sua independência, manteve fortes vínculos com a política e a economia americana, a máfia americana via,
em Cuba, um amplo espaço para o “lazer masculino”, com muitos cassinos
e prostituição, desqualificando a própria sociedade cubana. As mudanças
políticas propostas pelos revolucionários de Sierra Maestra buscavam na
população descontente uma inovação social mais justa, que, a princípio, não
tinha ligação com o socialismo soviético.
Resposta correta: A
QUESTÃO 04 – O pastor negro Martin Luther King apregoava a filosofia
da não violência, já defendida por Gandhi. Ao longo de uma década, Luther
King foi visto como um dos maiores líderes pela defesa dos direitos humanos. Lutava pela igualdade no tocante ao direito de voto, bem como em
várias outras áreas, como educação e moradia. Em 1968, foi assassinado
em Memphis.
Resposta correta: D
QUESTÃO 05 – O ateísmo de Estado da União Soviética era conhecido
como gosateizm, e era baseado na ideologia do marxismo-leninismo. Como
o fundador do Estado soviético, Lenin declarou: A religião é o ópio do povo;
utilizando assim apenas a parte final do pensamento marxista, que, por sua
vez, é baseado em outros pensadores da época de Marx, que defendiam a
religião como forma de diminuir as dores e os traumas sociais.
Resposta correta: C
QUESTÃO 06 – As oposições contra o regime cresciam e a redemocratização passou a ser a palavra de ordem no Brasil, que era impulsionado a
viver a conjuntura de mudanças, tendência manifesta em todos os níveis,
de municípios a estados. A figura de Dom Eugênio acabou também por se
manifestar e requerer mudanças na forma de se fazer política no Brasil e de
se tratar a questão social e os direitos humanos.
Resposta correta: C
QUESTÃO 07 – A exclusão digital é mais um dos diversos manifestos da
exclusão social, decorrente da desigualdade na distribuição do poder e da
renda. Já que o acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
é um direito básico de todo cidadão, podemos dizer que, se não possibilita
que este tenha ferramentas e desenvolvimento para qualificação necessária, o Estado dificulta este exercício, o que fere a constituição brasileira. A
inclusão digital não se resume apenas a dispor da tecnologia, como também
ter a capacitação para uso efetivo de todos os recursos tecnológicos. Uma

Fascículo 10

QUESTÃO 09 – A formação vegetal sofre forte influência das condições
edafoclimáticas a que se encontra submetida. O bioma apresentado é o da
Caatinga, encontrado em área de solos litólicos, delgados, arenosos, sob
influência de elevada média térmica anual, de chuvas escassas e irregulares
no espaço-tempo com taxa de evaporação superior à precipitação.
Resposta correta: A
QUESTÃO 10 – Os processos de desertificação são muito complexos e envolvem dimensões não apenas de conhecimento técnico, mas também econômicas, sociais e culturais. Os impactos ambientais da desertificação resultam
na eliminação da biodiversidade (fauna e flora), na redução da disponibilidade
de recursos hídricos mediante o assoreamento de rios e reservatórios, e na
perda física e química dos solos, favorecendo a redução da produtividade da
agricultura.
O semiárido brasileiro, que durante séculos resistiu aos longos períodos de
estiagem, não está suportando o avanço da desertificação. Aliás, comparativamente com a terrível seca, o fenômeno da desertificação é muito mais cruel.
A criação da pecuária extensiva (bois e bodes) como atualmente é praticada
tem arrasado o solo nordestino. Os animais, quando comem a vegetação que
sobrevive à estiagem, pisoteiam mudas e gramíneas, compactando o solo.
O desmatamento indiscriminado da Caatinga contribui fortemente para o desequilíbrio ambiental, inexistindo qualquer fiscalização na retirada da lenha
que vai parar nos fogões das famílias e nos fornos de cerâmica e padarias. As queimadas impedem a germinação espontânea das plantas nativas,
maior escoamento superficial dos recursos hídricos, dificultando uma maior
infiltração no lençol freático. Todos estes fatores reduzem a capacidade produtiva da terra, diminuindo a produtividade agrícola e, portanto, impactando
as populações, diminuindo a qualidade de vida, elevando a mortalidade infantil e reduzindo a expectativa de vida da população.
Resposta correta: C
QUESTÃO 11 – O desenvolvimento da obsolescência programada consiste em uma estratégia de mercado elaborada por empresas que, propositadamente, lançam produtos no mercado com prazo de validade tecnológica
relativamente curto para estimular o consumo. Essa ação vem ocasionando
um aumento de pressão sobre os recursos naturais, prejudicando o equilíbrio do ecossistema.
Resposta correta: D
QUESTÃO 12 – A mineração de carvão à céu aberto cria as lagoas ácidas,
causando intensa poluição das águas, e a exploração do minério de ferro
desgasta os solos e subsolos causando a subsidência do terreno.
Resposta correta: D
QUESTÃO 13 – A questão do Meio Ambiente vem ganhando cada vez mais
importância na agenda política nacional e internacional. O Aquecimento Global colocou, na ordem do dia, a discussão sobre o futuro da humanidade,
trazendo à tona a crise ambiental que o mundo enfrenta. Desenvolvimento
sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e
meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental.
Resposta correta: B
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