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FASCÍCULO 2

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Olá, estudante!

Neste fascículo do Projeto ENEM, daremos início ao estudo da área de Ciências Humanas analisando questões que abor-
dam os conteúdos mais recorrentes no Exame nos últimos anos. Em História, os assuntos que mais apareceram nas provas 
foram Idade Contemporânea, correspondendo a 15,2% das questões, e Brasil Colônia, com 9% Em Geografia, encabeçam 
a lista os conteúdos relacionados a Geografia agrária (18,3%) e Meio ambiente (17,7%). Já quando falamos em Filosofia e 
Sociologia, nos deparamos com os temas Ética e justiça (21%), mundos do trabalho (24,5%) e Ideologia (13,2%).

Nos próximos fascículos, continuaremos estudando os demais conteúdos da área que mais caíram no ENEM.

Bom proveito! 
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Questão 1 

Lederly Mendonça

A análise da charge permite concluir que:

a) a população se adapta aos rigores e problemas de ordem 
econômica e, em forma de protesto, distancia-se das orien-
tações governamentais.

b) a família contemporânea se envolve cada vez mais com as 
particularidades do consumo direto, burlando as restrições 
do governo.

c) a família retratada simboliza as limitações impressas ao 
consumo, por conta das constantes mudanças no cenário 
econômico do país.

d) a sociedade contemporânea permanece refém das restri-
ções impostas pela ação dos Estados Nacionais indepen-
dentemente da natureza econômica.

e) a sociedade reconhece o papel do governo nacional no en-
frentamento às questões de ordem econômica que envol-
vem abastecimento.

Questão 2

Algumas pessoas ficaram histéricas quando ouviram “Ale-
gria, alegria” com arranjos de guitarras elétricas. A estes, tenho 
a declarar que adoro guitarras elétricas. Outros insistem que 
devemos nos folclorizar. Nego-me a folclorizar meu subdesen-
volvimento para compensar as dificuldades técnicas. Ora, sou 
baiano, mas a Bahia não é só folclore. E Salvador é uma cidade 
grande. Lá não tem apenas acarajé, mas também lanchonetes 
e hot dogs, como em todas as cidades grandes.

COELHO, Cláudio. N.P. A Tropicália: cultura e política nos anos 60. Tempo Social,
São Paulo, v. 1, n. 2, p. 159-176, 1989.

O Tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro formado no 
final da década de 1960, sob o regime militar, caracterizado:

a) pela crítica direta às desigualdades sociais e à repressão 
política.

b) pela influência da música erudita em detrimento do rock 
and roll.

c) pela ênfase no tradicionalismo como fonte da produção 
cultural.

d) pela rejeição aos elementos populares em suas produções 
artísticas.

e) pela proposta antropofágica de apropriação do estrangeiro 
pelo nacional.

Questão 3

Havia mestiços em todas as classes sociais, inclusive nas eli-
tes, como observaria o conde de Gobineau, ministro da França no 
Rio de Janeiro em 1869 e 1870, que, com exagero, só tinha por 
branca a família imperial e poucas mais. Bem antes dele, já Karl 
von Martius e Johann Baptist von Spix, que estiveram no Brasil 
de 1817 a 1820, afirmavam ser “difícil determinar o limite entre 
as pessoas de cor e os brancos legítimos”, ou, em outras pala-
vras, saber onde terminavam o caboclo e o mulato e começava 
o branco. Não era incomum que filhos de padres com escravas 

ou libertas e filhos naturais de grandes proprietários rurais com 
cativas negras e mulatas fossem mandados estudar em Coimbra 
e Montpellier e, no regresso, o preconceito de cor amolecido pelo 
prestígio de diploma, passassem a integrar as camadas privile-
giadas da sociedade. Já era assim entre 1808 e 1831.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. História do Brasil Nação: 1808-2010.

Rio de janeiro: Objetiva, 2011. p. 55.

Pelo excerto, entende-se que a miscigenação da sociedade 
brasileira:

a) se distanciava das elites aristocráticas.
b) era considera imprópria pelo clero regular.
c) subsistiu em face da política civilizatória de branqueamento.
d) foi uma estratégia de adequação metropolitana nos trópicos.
e) foi uma tendência na sociedade, manifestando-se em dife-

rentes classes sociais.

Questão 4

Os quase quatro anos de conflito armado causaram a des-
truição total de 24 sítios de patrimônio cultural na Síria, alguns 
deles considerados Patrimônio Mundial da Humanidade pela 
Unesco, e entre os quais figuram monumentos que tinham até 7 
mil anos, revelou a ONU nesta terça-feira. Lugares em Damas-
co e Raqqah – cidades que agora estão sob o controle do grupo 
jihadista Estado Islâmico (EI) – e na célebre Palmyra, um dos 
lugares mais turísticos da Síria  antes da guerra civil, também 
estão destruídos ou danificados. Lá, por exemplo, o EI causou 
severos danos à Mesquita de Uwais al-Qarni e Ammar bin Yas-
ser, um lugar de peregrinação xiita do Irã, do Líbano e do Iraque.

ONU revela imagens de patrimônios históricos destruídos na Síria. Uol, Genebra, 23 dez. 2015.

Disponível em: <http://entretenimento.uol.com.br>. Acesso em: 6 jan. 2016.

Interpretando o relato jornalístico apresentado, depreende-se 
que os conflitos:

a) assolam lugares ricos em registros memoriais, afetando as 
suas identidades históricas.

b) fortalecem a coalizão entre as nações pela preservação da 
cultura material.

c) vislumbram a manutenção e a construção de novas iden-
tidades.

d) buscam uma intervenção para garantir a herança cultural.
e) defendem a necessidade de reconstrução da história.

Questão 5

Trecho do testamento da paulista 
Maria do Prado (1663)

Declaro que não possuo escravo algum cativo mas somente 
possuo como é uso noventa almas do gentio da terra as quais 
tratei sempre como filhos e na mesma formalidade as deixo a 
meus herdeiros.

FIGUEIREDO, Luciano. História do Brasil para os ocupados. 1. ed. Rio de Janeiro: Casa da Pala-
vra, 2013. (fragmento)
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Interpretando o excerto anterior, pode-se inferir que:

a) o trecho documental revela que a matriarca desconsidera 
as relações de propriedade no que concerne à exploração 
do trabalho africano.

b) a composição faz admitir que, no Brasil Colônia, existiu, de 
forma geral, maior tolerância com os nativos, considerados 
selvagens da terra.

c) o fragmento leva ao entendimento de que, no processo de 
formação do povo brasileiro, existiu maior empatia com os 
tupis, o que minimiza a exploração destes.

d) a peça documental transporta para a realidade de muitas 
famílias no Brasil Colonial, quando as relações emotivas se 
sobrepunham à empresa mercantil.

e) o relato testamentário conduz à compreensão de que ín-
dios foram explorados no sistema produtivo, chegando a 
ser transmitidos como herança familiar.

Questão 6

A Caatinga é um dos principais biomas brasileiros e ocupa 
uma área que abrange os nove estados do Nordeste e parte 
do estado de Minas Gerais. Nela vivem espécies de animais e 
vegetais que não existem em outras regiões do mundo.  Apesar 
de sua importância ambiental, o bioma sofre com o desmata-
mento de suas plantas nativas, levando inclusive algumas delas 
a serem ameaçadas de extinção.

REFLORESTAMENTO de espécies da Caatinga é discutido em Petrolina, PE. G1, Petrolina,
13 out. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 30 dez. 2015.

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e que, se-
gundo o texto, tem sofrido intensos processos de degradação. 
Uma das formas de intervenção humana que contribuíram para 
o desgaste desse bioma foi a:

a) plantação da soja em larga escala, ocasionando grande im-
pacto, em decorrência das queimadas.

b) retirada ilegal de madeira, incentivada pela elevada deman-
da internacional por produtos madeireiros.

c) mineração de carvão, pela contribuição efetiva para a for-
mação de drenagens ácidas, influindo também na qualida-
de das águas subterrâneas.

d) utilização de uma agricultura irrigada de forma insustentá-
vel, acentuando a salinização do solo, uma das principais 
causas da desertificação.

e) pecuária trazida ao Sertão para servir como força motriz 
nos engenhos, que expandiu-se como atividade econômi-
ca, causando sérios danos ambientais.

Questão 7

Texto 1
François Noël adotou o nome de Graco Babeuf. [...]A Revo-

lução Francesa havia sido apenas o prenúncio de outra revo-
lução. [...] Para os “Iguais”, a terra não pertenceria a ninguém: 
seria de todos. [...] Todos os cidadãos seriam obrigados a dar a 
sua quota de trabalho manual. O povo elegeria os magistrados 
que deveriam dirigir o Estado em seu nome [...]. O “Manifesto 
dos Iguais” declarava: “Se é preciso, morram todas as artes, 
desde que nos reste a igualdade efetiva”.

KONDER, Leandro. História das ideias socialistas no Brasil. São Paulo:
Expressão Popular, 2003. p. 12. (adaptado)

Texto 2
O socialista utópico Saint-Simon se apresentava como um re-

volucionário “construtivo”. [...] Para Saint-Simon, as máquinas e 
os progressos técnicos da Revolução Industrial estavam dando 

início a uma nova era de avanço e de bem-estar para a humani-
dade. Era preciso promover uma reorganização da sociedade, 
entregando o poder do Estado aos industriais (tanto empresá-
rios quanto operários) e retirando-o das mãos dos burgueses 
(homens que viviam de renda, nobres, altos funcionários do cle-
ro e das Forças Armadas).

KONDER, Leandro. História das ideias socialistas no Brasil. São Paulo:

Expressão Popular, 2003. p. 13.

Graco Babeuf e Saint-Simon divergem em suas argumentações 
nos textos sobre a vida social e o trabalho ao defenderem, res-
pectivamente,

a) o controle da terra pelo Estado e o trabalho dos operários 
na industrialização socialista.

b) o bem-estar dos salários originados da industrialização e o 
trabalho manual dos operários.

c) o bem-estar do trabalho manual de todos os cidadãos e o 
bem-estar pela industrialização.

d) a igualdade do trabalho e a desigualdade das atividades 
laborais com a industrialização.

e) a privatização e o trabalho individual no socialismo e o tra-
balho coletivo na indústria.

Questão 8

Texto I

Texto II
O “você sabe com quem está falando?”, por chamar a aten-

ção para o domínio básico da pessoa (e de relações pessoais), 
em contraste com o domínio das relações impessoais dadas 
pelas leis e regulamentos gerais, acaba por ser uma fórmula de 
uso pessoal, desvinculada de camadas ou posições economi-
camente demarcadas. Todos têm o direito de se utilizar do “você 
sabe com quem está falando?”, e mais, sempre haverá alguém 
no sistema pronto a recebê-lo (porque é inferior) e pronto a usá-
-lo (porque é superior).

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.

Com base na perspectiva apresentada no texto II, a tirinha res-
salta um aspecto da sociabilidade brasileira expresso no(a):

a) relação profissional fundamentada na impessoalidade.
b) tentativa de se diferenciar socialmente por meio do status.
c) cumprimento do princípio da isonomia entre os cidadãos.
d) modelo de organização burocrática do Estado moderno.
e) forma bem humorada com que os problemas são tratados.
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Questão 9

A Segunda Guerra Fria

À diferença do conflito original do século XX, desta 
vez a briga não se alimenta da ideologia, mas de 

interesses estratégicos dos EUA e da Rússia
A crise na Ucrânia, aguçada com a queda do presidente pró-

-Rússia Viktor Yanukovych, tem muitos dos ingredientes da dis-
puta “capitalistas × comunistas” que rachou o globo após a Se-
gunda Guerra Mundial. Em um lugar de nome esquisito e bem 
longe do Brasil, Estados Unidos e Rússia travam uma batalha 
diplomática que corre o risco de descambar para as armas. Alia-
dos a forças locais distintas de um país em ebulição, Moscou e 
Washington lutam para que o poder caia nas mãos de um gover-
no alinhado. E parece não haver meio termo: ou se está afinado 
com um lado ou com o outro. A Guerra Fria ressuscitou?]

Disponível em: <http://goo.gl/BFnCne>. Acesso em: 2 nov. 2014. (adaptado)

Analisando a crise deflagrada na Ucrânia e as disputas entre Es-
tados Unidos e Rússia no século XXI, verifica-se que o conflito:

a) não se alimenta de ideologia (capitalismo e socialismo), mas 
de interesses estratégicos militares e econômicos.

b) é gerado por divergências étnico-nacionalistas entre muçulma-
nos e católicos, que disputam áreas consideradas sagradas.

c) é motivado por questões bélicas, e a Ucrânia, por apresen-
tar grandes reservas nucleares, passa a ser disputada pelas 
potências.

d) é desprovido de qualquer conotação política ou militar, pois 
o que está em jogo são apenas questões econômicas, me-
diante acordos com a União Europeia.

e) apresenta o retorno das tensões bélicas entre Estados 
Unidos e Rússia, sendo a disputa gerada pelos aliados de 
Yanukovych, em favor da aliança com a União Europeia.

Questão 10

Terras indígenas no arredor de Belo Monte 
sofrem com roubo milionário de madeira

Indígenas vizinhos à usina de Belo Monte enfrentam uma ex-
plosão da extração de madeira ilegal em suas terras. É o que de-
nunciam o Ministério Público Federal (MPF) e ONGs que atuam 
na região do entorno de Altamira, no Pará. Para essas institui-
ções, as obras da usina – a terceira maior hidrelétrica no mundo 
– estão diretamente ligadas ao aumento da degradação, devido 
ao forte crescimento populacional que provocaram na área. [...] 
O Instituto Socioambiental (ISA) faz uma estimativa, segundo a 
entidade, “conservadora”, de que o equivalente a R$ 400 milhões 
em madeira teria sido roubado dessa terra indígena apenas em 
2014 – são ipês, jatobás e angelins-vermelhos, cujo mercado 
principal costuma ser as indústrias no Sul e Sudeste do país.

SCHREIBER, Mariana. Terras indígenas no arredor de Belo Monte sofrem com roubo milionário de 
madeira. BBC. Brasília, 11 maio 2015. Disponível em: <http://www.bbc.com>. Acesso em: 27 ago. 

2016. (adaptado)

A exploração ilegal da madeira e o desmatamento decorrentes 
do processo de crescimento populacional a partir da instalação 

de grandes obras de infraestrutura, como a Usina de Belo Monte, 
são responsáveis por:

a) empregos formais e informais que contribuem com a inser-
ção da população local na economia nacional.

b) conflitos sociais envolvendo grupos indígenas e outras co-
munidades nativas da Região Amazônica.

c) emissões elevadas de gases do efeito estufa com a expan-
são das indústrias na Amazônia.

d) avanços econômicos com arrecadação de impostos conver-
tidos em melhorias na região.

e) desequilíbrios ambientais com a perda total das característi-
cas originais da mata.

Questão 11

Até há pouco a massa moderna era industrial, proletária [...], 
procurava dar um sentido à história e lutava em bloco por melho-
res condições de vida e pelo poder político. Crente no futuro, mo-
bilizava-se para grandes metas através de sindicatos e partidos 
ou apelos nacionais.

A massa pós-moderna, no entanto, é consumista, classe mé-
dia, flexível nas ideias e nos costumes. Vive no conformismo em 
nações sem ideais e acha-se seduzida e atomizada (fragmenta-
da) pelo mass media, querendo o espetáculo com bens e ser-
viços no lugar do poder. Participa, sem envolvimento profundo, 
de pequenas causas inseridas no cotidiano – associações de 
bairro, defesa do consumidor, minorias raciais e sexuais, eco-
logia. A esta mudança os sociólogos estão chamando deserção 
do social.

FERREIRA, Jair dos Santos. O que é pós-moderno. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.

A chamada deserção do social apontada no texto caracteriza-
-se pela:

a) diminuição da atomização social e fortalecimento dos sin-
dicatos.

b) naturalização do consumismo e aumento da inserção na po-
lítica partidária.

c) ênfase no papel das ideologias tradicionais e comportamen-
tos hedonistas.

d) crise dos grandes sistemas explicativos e aumento das revo-
luções populares.

e) desmobilização social ampla e a despolitização em relação 
às instituições sociais.

Questão 12

Na charge, verifica-se a realidade agrária brasileira a partir da 
Revolução Verde, por volta da década de 1960, quando a fron-
teira agrícola chegou ao Centro-Oeste e à Amazônia. Esse pro-
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cesso trouxe importante incremento econômico, mas expôs uma 
realidade do setor agrário nacional quando:

a) elevou a capacidade de exportação nacional, melhorando a 
produtividade, mas tornando o produtor dependente de em-
presas multinacionais.

b) ocasionou grande fl uxo de capitais para o setor rural, su-
bordinando a cidade ao campo por meio do agronegócio e 
eliminando os latifúndios.

c) facilitou a produção da agricultura familiar sem necessitar de 
grandes investimentos, ampliando o lucro e as exportações 
agrárias.

d) promoveu o desenvolvimento de técnicas e tecnologias, eli-
minando o desemprego e favorecendo a agricultura familiar.

e) desenvolveu a capacidade de elevar a produção por meio do 
agronegócio e promoveu uma equitativa distribuição de terras.

Questão 13

As fi guras anteriores apresentam a possibilidade de desencade-
amento de um processo de erosão ocasionado pela ação pluvial. 
A técnica que deverá ser realizada para estabelecer uma prática 
agrícola nesse ambiente, evitando tais problemas, é:

a) a aração de solos.
b) a prática da monocultura.
c) o uso de máquinas e equipamentos pesados.
d) o desenvolvimento do plantio em curvas de nível.
e) a prática da coivara, para facilitar a limpeza e a produção.

Questão 14

Folha de S.Paulo, 24 ago. 2014.

Analisando a charge, é possível inferir que:

a) a manutenção da postura ideológica partidária permanece 
sendo a mesma observada ao longo dos tempos no mun-
do ocidental.

b) a tendência política e sua suposta relação material que ge-
ram estranheza no leitor ligam-se às transformações políti-
cas no mundo atual.

c) a indignação do leitor está relacionada a elementos ideoló-
gicos, desvinculados de motivações de ordem econômica.

d) a composição de diferentes forças ideológicas nos pleitos 
políticos é um fenômeno recente na construção de uma so-
ciedade ética.

e) o leitor visualiza uma construção feita a partir da relação 
entre cada ideologia político-partidária e sua respectiva 
classe social.

Questão 15

A ética é a teoria do setor cultural chamada moralidade, ou do 
dever ser, como formulou Kant. Também se determina o tema 
da ética como o estudo da totalidade infi nita do homem, com o 
que se alude à ideia de humanidade. Ética é o compromisso que 
temos com a verdade, com o justo, pautando as nossas ações 
numa linha de retidão de comportamento.

MALINVERNI, Júlio César. Importância da ética. O tempo, Contagem, 17 jan. 2011. Seção Opinião.

Disponível em: <http://www.otempo.com.br>. Acesso em: 13 out. 2015.

Tendo como base o texto anterior, entende-se que a ética

a) possui um papel fundamental em harmonizar as relações hu-
manas, garantindo ações comportamentais ideais.

b) detém relação com os valores religiosos, assim como a mo-
ral, não podendo ser guia para práticas no mundo da política.

c) constitui a ação humana universalizante, que estuda a tota-
lidade do indivíduo e, com isso, determina uma regra única 
para todos os povos.

d) determina sempre o certo e o errado em uma sociedade, 
assim como a cultura, excluindo valores menos aceitos.

e) consiste na prática das ações humanas, enquanto a moral é 
o ideal a ser seguido por toda a sociedade.

Questão 16

A semelhança [entre López e Hitler] está na mobilização total 
para a guerra, na guerra total que ambos travaram, cada qual 
dentro de suas possibilidades. Creio não ser fora de propósito 
considerar López um precursor do totalitarismo moderno, en-
carnado exemplarmente em Hitler. Romantismo, voluntarismo e 
paranoia defi nem as personalidades dos tiranos e não é casua-
lidade que o fascismo, ao popularizar-se no Paraguai (na versão 
Criolla), tenha reivindicado a fi gura de López, o qual foi censura-
do por suas vítimas e cúmplices [...].

DORATIOTO, Francisco Fernando Moteoliva. Maldita guerra: nova história da guerra do Paraguai. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 454.

Os ditadores citados no texto se assemelham por

a) fazerem uso de ideologias e estratégias para a unidade na-
cional com objetivos específi cos.

b) terem exercido controle sobre populações em momentos es-
pecífi cos de pacifi cação continental.

c) seguirem orientações políticas vitoriosas, para cada tempo 
histórico, das guerras que vivenciaram.

d) utilizarem estruturas de manipulação e controle que justifi -
cam posturas democráticas em tempos de guerra.

e) serem peças fundamentais em um mesmo processo de for-
mação nacional-étnica, mesmo ocorrendo em locais distintos.
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Resoluções

 01  C
O comportamento social, muitas vezes, é regrado pelas pres-
sões demandas pelo alto custo de vida, reflexo em grande par-
te da precificação dos alimentos. No mundo contemporâneo, 
as famílias vivenciam experiências de limitação de sua cultura 
de consumo, tendo que encontrar novas adequações, de acor-
do com a elevação do custo de vida.

02  E
No fragmento apresentado, a guitarra elétrica, as lanchonetes 
e os hot dogs são metáforas da cultura estrangeira e da ideia 
de moderno, ao passo que o folclore e o acarajé são expres-
sões do tradicional, da cultura local. Dessa mescla, se valia o 
Tropicalismo, pois o movimento almejava universalizar a lin-
guagem da música brasileira, incorporando elementos da cul-
tura pop mundial.

03  E
A riqueza cultural do povo brasileiro advém, certamente, da 
pluralidade das diferentes etnias que o formou. Por meio da 
miscigenação de diferentes grupos sociais, foi possível produ-
zir um patrimônio cultural diversificado e reconhecido no mun-
do, que atrai pesquisadores, turistas e todos aqueles que são 
estimulados a conhecer melhor o universo cultural brasileiro, 
visto, por muitos, como democrático, tolerante e universal.

04  A
A conservação de monumentos é uma estratégia para a pre-
servação de identidades e espaços de memória, que auxiliam 
na simulação do passado e que são fundamentais para o re-
conhecimento das civilizações que orientaram o desenvolvi-
mento humano, em diferentes épocas. Os conflitos territoriais, 
em diferentes proporções, são catalisadores da destruição dos 
referenciais de memória.

05  E
A paulista Maria do Prado, em seu testamento, utiliza uma 
construção de frases que transmite para o leitor, em um pri-
meiro momento, uma suposta sensibilidade para com os ín-
dios que serviram à sua família e propriedade, contudo, logo 
se constata que determinado número de nativos trabalharam 
para a referida matriarca, sendo inclusive transmitidos para 
seus filhos como herança.

06  D
A salinização do solo é muito comum no Sertão, pois além da 
taxa de evaporação ser muito elevada, há pouca quantidade 
de chuvas. A prática inadequada da irrigação pode acentuar o 
problema, causando a desertificação.

1. C  2. E 3. E 4. A 5. E 6. D

7. C  8. B 9. A 10. B 11. E 12. A

13. D 14. B 15. A 16. A

Gabarito 07  C
Babeuf e a sua “Conspiração dos Iguais” consideravam a terra 
como de todos, e, por causa disso, era preciso contribuição 
coletiva de trabalho em benefício da igualdade, ao passo que 
Saint-Simon defendia que a Revolução Industrial traria o bem-
-estar para todos.

08  B
O texto de Roberto DaMatta explica o que ele chama de “rito 
autoritário”, tentativa de se colocar acima da lei, invocando a 
frase “você sabe com quem está falando?”. Trata-se de um 
expediente utilizado por quem procura se diferenciar social-
mente, procurando mostrar que pela condição social pode se 
diferenciar dos demais. A tirinha exemplifica e contextualiza o 
que DaMatta afirma.

09  A
Por séculos, a Ucrânia foi dominada pela Rússia, por isso mui-
tos russos entendem que o vizinho ainda é vital para seus in-
teresses. A Ucrânia está em uma longa disputa com Moscou 
sobre o custo do gás russo. Além disso, no leste do país, onde 
ainda se fala russo, muitas empresas dependem das vendas 
para a Rússia. Yanukovych, enquanto presidente da Ucrânia, 
se recusou a assinar um acordo com a União Europeia, ge-
rando uma onda de protestos na porção ocidental, culminando 
com a sua saída do poder. Estabelecido o conflito, a Ucrânia 
ficou fragmentada em regiões pró-russos (Crimeia, já anexa-
da, e leste do país) e pró-União Europeia (oeste do país), que 
conta com o apoio dos Estados Unidos, reavivando a ideologia 
da Guerra Fria.

10  B
A intensificação de conflitos entre indígenas e grupos privados 
é uma realidade na Região Norte, pois as áreas ocupadas pe-
las atividades econômicas, sobretudo as ilegais, são, muitas 
vezes, pertencentes aos grupos nativos.

11  E
A deserção do social corresponde ao processo de desmobi-
lização e de despolitização da sociedade pós-moderna. Di-
ferentemente da sociedade moderna, que se organizava em 
torno de sindicatos e dos interesses de classe, a sociedade 
pós-moderna deixa de estar comprometida com esses interes-
ses coletivos, procurando somente defender interesses parti-
cularistas e sem qualquer intenção de transformação social. 
Isso corresponde, em uma acepção marxista, à expressão 
máxima da alienação do proletariado e da força que possui a 
ideologia burguesa.

12  A
A Revolução Verde no Brasil se deu por volta da década de 
1960, interiorizando a produção (Centro-Oeste e Amazônia), 
por meio da inserção de máquinas e equipamentos, insumos, 
adubos, fertilizantes e sementes selecionadas, até mesmo 
transgênicas. O problema é que grande parte desse suporte é 
produzido por empresas multinacionais que resguardam para 
si os direitos de patentes e tornam países agroexportadores 
dependentes de seus recursos.



7

FASCÍCULO 2

13  D
O desenvolvimento agrícola em áreas de inclinação deve obe-
decer a determinados critérios técnicos, a fim de evitar a ero-
são. Assim, foi desenvolvida a técnica de plantio em curvas de 
nível, respeitando a declividade do terreno a partir de isoípsas. 
Esse método reduz a velocidade de escoamento da água e, 
consequentemente, o potencial erosivo.

14  B
A construção do universo político-ideológico no mundo con-
temporâneo não tem obedecido a receitas que foram previa-
mente estabelecidas na definição de posicionamentos ideoló-
gicos e conceituais, inclusive na própria representatividade de 
classe. Há uma tendência de fortalecimento do fisiologismo e, 
portanto, de ausência de uma constância ideológica.

15  A
O papel da ética na sociedade é o de criar condições de boa 
convivência entre os membros de um determinado grupo so-
cial, elevando, assim, a condição de bem-estar social.

16  A
Os dois líderes referidos – Adolf Hitler, ditador alemão, e Sola-
no López, ditador paraguaio – utilizaram ideologias e estraté-
gias que possibilitaram o exercício do controle social sobre a 
população de seus países, exercendo e desenvolvendo postu-
ras que remontam a padrões autocráticos.


