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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS
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COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS

Questão 8 – Pelo fragmento de texto, fica evidente a defesa de uma nação
soberana que, para se firmar nos dizeres de seus estadistas, precisa conservar seu território e dar unidade à nação, e a política externa seria uma
ferramenta para se alcançar esse alvo.
Resposta correta: A

Questão 1 – A cantora Pitty aborda na canção a alienação a que muitos brasileiros estavam submetidos, principalmente pelo uso do computador como
uma ferramenta de reprodução do sistema de dominação social. Por isso,
a letra da canção menciona a perda da identidade humana, que se torna
reflexo das operações desempenhadas pelos computadores.
Resposta correta: D

Questão 9 – A lei visa proteger grupos minoritários em relação a suas identidades culturais, consistindo num dos pilares do chamado multiculturalismo
Resposta correta: C

Questão 2 – A leitura aponta para a conexão entre a indústria da propaganda
e o fenômeno da obesidade infantil como uma espécie de epidemia no país.
Resposta correta: A
Questão 3 – De acordo com Teodor Adorno e Max Hockheimer, o sistema
capitalista precisa vender o que produz. Dessa forma, os meios de comunicação servem de máquinas de vender sonhos de consumo. Como as crianças
são mais susceptíveis à propaganda, o código de defesa do consumidor protege o cidadão contra um possível abuso exercido pela publicidade infantil.
Resposta correta: C
Questão 4 – Mesmo com a chegada do primeiro presidente civil ao poder no
Egito, após anos de ditadura, este não perdurou no poder, sendo derrubado
pelos setores sociais descontentes com as medidas que sugeriam a implantação de normas religiosas para conduzir a sociedade.
Resposta correta: A
Questão 5 – A partir da segunda metade do século XIX, em meio à intensa ampliação da economia cafeeira e as pressões do capitalismo internacional pelo
fim da escravidão, o governo brasileiro se viu diante de um grande dilema: a
extinção da exploração do trabalho escravo. Dessa forma, foram promulgadas
leis de caráter abolicionista, de forma gradativa, que pudessem postergar ao
máximo o fim da escravidão no país. Em 1850, com a edição da Lei Eusébio
de Queirós e o consequente fim do tráfico negreiro para o Brasil, os custos de
exploração da mão de obra compulsória aumentaram sobremaneira e, a partir
de então, tornou-se inevitável, por meio legal, determinar a extinção desse tipo
de trabalho no país. É exatamente nesse contexto que se deu a derrocada final
da monarquia e a consequente proclamação da república.
Resposta correta: A
Questão 6 – O senso de ética sempre é relacional; ou seja, fruto de uma
reflexão individual do “eu” em relação ao “outro”.
Resposta correta: B
Questão 7 – Slavoj Žižek é um pensador que combina uma análise filosófica
de tendências marxistas ao pensamento psicológico lacaniano e disso nasce uma das mais interessantes leituras do mundo contemporâneo, sobretudo acerca dos campos culturais, como o cinema e a literatura, todavia, sem
perder a visão crítica dos efeitos políticos e econômicos provocados pela
globalização. Žižek condena no texto o esvaziamento ideológico pretendido
pela imprensa, a fim de distorcer ou silenciar o que o pensador considera
de fundamental importância, a saber, a luta de sociedades contra sistemas
políticos e econômicos de dominação, diante das profundas contradições
históricas geradas nas mais diversas sociedades.
Resposta correta: C

Fascículo 10

Questão 10 – É importante que os estudantes também percebam que a
favela não é um espaço isolado e caracterizado apenas por problemas socioeconômicos e de infraestrutura. Por ser um ambiente multicultural, com
pessoas vindas de diferentes lugares do país, esses espaços se tornaram
condensadores de cultura.
Resposta correta: D
Questão 11 – A Lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
deve empreender uma mudança significativa na qualidade de vida da sociedade brasileira a partir da eliminação dos lixões e do desenvolvimento
sustentável, auxiliando no processo de mudanças de hábitos de consumo
(adotando um consumo sustentável), incentivando e desenvolvendo instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Uma grande
evolução é o processo de responsabilidades compartilhadas que facilitará o
desenvolvimento do projeto, bem como o controle na emissão de gases de
efeito estufa, embora o Brasil ainda não tenha a obrigatoriedade da redução
de índices.
Resposta correta: B
Questão 12 – O advento das máquinas colhedoras da cana crua aumentou
a produção, mas, em contrapartida, causou um elevado índice de desemprego estrutural.
Resposta correta: C
Questão 13 – Um dos principais impactos oriundos da ocupação rural é a
erosão, isso ocorre porque a cobertura vegetal original é retirada, tornando o
solo propício a sofrer processos erosivos.
Nas propriedades rurais, com o intuito de evitar o surgimento de erosão, é
importante que o produtor tome algumas medidas preventivas, como a combinação de lavouras com cultivos de árvores e outros vegetais.
Resposta correta: E
Questão 14 – A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é
o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.
Resposta correta: B
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