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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS
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COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS

QUESTÃO 08 – O MST nasceu de um movimento rio-grandense e se estendeu
pelo Brasil trazendo em seu bojo raízes das décadas de 1950 e 1970 ligadas a
outros movimentos sociais que tinham as mesmas bases de reivindicações.
Resposta correta: A

QUESTÃO 01 – O texto explora a ideia da criação do gado por vários povos
africanos, é natural sabermos que a revolução do neolítico traz, como elementos fixadores do homem à terra, a domesticação de animais e o desenvolvimento da agricultura, logo o item A se coloca perfeitamente integrado ao
enunciado, trazendo o gado como elemento propulsor da fixação do homem
à terra.
Resposta correta: A

QUESTÃO 09 – A estratégia de espionagem norte-americana fere, de forma decisiva, a condição basilar da existência humana, a liberdade e o direito
à individualidade (privacidade), além de personificar crimes contra o Estado,
ou grupo de pessoas que sofrem com a intervenção em seus conteúdos de
estado ou pessoais.
Resposta correta: A

QUESTÃO 02 – Muitos alemães viram no nazismo a saída para sua crise
econômica e a possibilidade de reverter o quadro de dominação judaica em
seu território. Mas muitos germânicos colaboraram com judeus escondendo-os ou possibilitando sua fuga. Foram esses espaços de frouxidão que
fizeram com que novas ideias de liberdade surgissem para a nova Alemanha
pós-Hitler.
Resposta correta: A
QUESTÃO 03 – Os direitos políticos, sociais e civis devem transportar para
a sociedade brasileira o padrão de equilíbrio requerido na defesa da construção da igualdade, sem pender para grupos sociais mais abastados. Para
isso, a transformação dos direitos em leis asseguram o precioso exercício
cidadão.
Resposta correta: A
QUESTÃO 04 – As CPIs têm cumprido um papel importante no cenário brasileiro tão abertamente afrontado pela corrupção e pelo descaso de vários
outras instâncias do poder. Desta forma, quando se julga algo em prol da
democracia, está preservando-se a essência humana da ética e dos bons
costumes, como observado na cassação de Demóstenes Torres e na CPI da
Operação Monte Carlo.
Resposta correta: B
QUESTÃO 05 – O fim do absolutismo na Inglaterra trouxe um favorecimento para a burguesia mercantil e fundiária que, no poder político, por meio do
Parlamento, foi eliminando os entraves feudais na economia e consolidando
o capitalismo no país.
Resposta correta: A
QUESTÃO 06 – A figura de Luther King se confunde com a luta pelo fim
da segregação racial nos EUA, enquanto João Cândido, líder da Revolta da
Chibata, teve um papel significativo na história do país, inclusive no período
do início da ditadura de 1964. Ambos mostram garra contra os preconceitos
sociais e raciais.
Resposta correta: A
QUESTÃO 07 – O que criticamente se analisa é a utilização de bandeiras
políticas, que deformam conceitos para atender interesses particulares de
determinados grupos que buscam se promover e alcançar o poder. A cultura
passa a ser um emblema de propaganda que alude à democratização dos
saberes, uma suposta arte engajada, criticada pela autora do texto.
Resposta correta: B

Fascículo 14

QUESTÃO 10 – A obra de Graciliano Ramos descreve o êxodo de uma família sertaneja assolada pela seca do semiárido e pela falta de expectativas
de vida, marcada pela grande desigualdade social e injustiças. O semiárido
é marcado por elevadas médias térmicas anuais e irregularidades de chuvas que, quando exposto ao fenômeno El Niño, perpassa por uma longa
estiagem. Os rios são sazonais, ou seja, secam durante um período do ano
em virtude da elevada insolação, baixa permeabilidade, em que a estrutura
geológica é marcadamente cristalina.
Resposta correta: E
QUESTÃO 11 – A interpretação comparativa das charges dos cartunistas
Henfil e Dalcio estimulam uma reflexão crítica sobre o desmatamento indiscriminado e a ameaça que representam as propostas do novo código
florestal.
Resposta correta: D
QUESTÃO 12 – O conceito de desenvolvimento sustentável, na atualidade, preconiza a conciliação entre prosperidade econômica, conservação do
meio ambiente e inclusão social. Entretanto, ainda predominam práticas predatórias dos recursos naturais em decorrência do modelo econômico capitalista ter o consumismo como motor de seu crescimento.
Resposta correta: E
QUESTÃO 13 – A energia maremotriz é um modo de geração de eletricidade por meio da utilização da energia contida no movimento de massas de
água devido às marés.
Esse tipo de energia pode ocasionar desequilíbrio marinho e só funciona
bem em áreas com desníveis relativos de marés.
Resposta correta: D
QUESTÃO 14 – O esquema representa a formação de uma chuva frontal,
decorrente de uma frente fria resultante do contato entre massa de ar quente
e massa de ar frio.
Resposta correta: C
QUESTÃO 15 – O glifosato é um herbicida sistêmico não seletivo (mata
qualquer tipo de planta) desenvolvido para matar ervas, principalmente
perenes. É o ingrediente principal do “Roundup”, herbicida da Monsanto.
Muitas plantas culturais geneticamente modificadas são simplesmente modificações genéticas para resistir ao glifosato. Na Argentina, o uso massivo do glifosato provocou a aparição de resistência, levando a um aumento
progressivo das doses usadas, e, assim, a uma desvitalização e perda de
fertilidade do solo. O herbicida elimina também as bactérias indispensáveis
à regeneração do solo.
Resposta correta: E
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