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FASCÍCULO 10

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Olá, estudante!

Neste fascículo, vamos continuar estudando a área de Ciências Humanas. Além de abordar temas relativos à história do 
país, o ENEM também se preocupa em levar aos estudantes questões que toquem em temas sociais, capazes de promover 
a reflexão no seu dia a dia, por isso, em História, traz, entre os principais assuntos, os temas Patrimônio histórico-cultural 
e memória (6,1%) e Movimentos sociais (5,3%). Em Geografia, destacam-se Geografia física e Geopolítica, ambos corres-
pondendo a 8,5% das questões de todas as provas. A lista dos conteúdos de Filosofia no Raio X ENEM traz também Filo-
sofia Antiga (14%) e Filosofia Moderna (10%). Em Sociologia, aparecem ainda questões sobre Identidade de gênero (7,5%) 
e Organização científica do trabalho (5,7%). 

No próximo ciclo, estudaremos o último fascículo sobre Ciências Humanas, com alguns dos assuntos mais recorrentes. 

Bons estudos!
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Questão 1

Durante muito tempo, considerou-se que a Filosofia nasce-
ra por transformações que os gregos operaram na sabedoria 
oriental (egípcia, caldeia e babilônica). Assim, filósofos como 
Platão e Aristóteles afirmavam a origem oriental da Filosofia.

Os gregos, diziam eles, povo comerciante e navegante, des-
cobriram, através das viagens, a agrimensura dos egípcios, a 
astrologia dos caldeus e dos babilônios, as genealogias dos 
persas, os mistérios religiosos orientais referentes aos rituais 
de purificação da alma etc. A filosofia teria nascido das trans-
formações que os gregos impuseram a esses conhecimentos.

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. (adaptado)

As explicações contidas no texto demonstram que o processo 
de consolidação da Filosofia, na Grécia Antiga, foi consequên-
cia da:

a) disputa com outras culturas pelo monopólio do saber.
b) apropriação inovadora da sabedoria de outras culturas.
c) busca por saberes que fossem comercialmente rentáveis.
d) subtração do conhecimento de civilizações mais prósperas.
e) capacidade dos gregos de reproduzir invenções de ou-

tros povos.

Questão 2

O indivíduo não é, ou não é mais, mestre de si. O que não 
quer dizer que ele não seja ator. Ele o é, na verdade, mas à 
maneira daquele que recita um texto escrito por outra pessoa. 
Ele pode acrescentar a entonação, com mais ou menos calor, 
eventualmente introduzir uma réplica, no entanto, ele continua 
prisioneiro de uma forma que ele não pode, em nenhuma hipó-
tese, modificar por vontade própria. Nesses tempos em que é 
de bom-tom falar sobre individualismo, quando é difícil questio-
nar esse pensamento convencional, não é inútil lembrar a evi-
dência empírica da imitação furiosa, desse instinto animal que 
nos impulsiona em geral a “fazer com os outros”.

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de

massa. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998.

O texto destaca o comportamento do indivíduo diante da socie-
dade, na contemporaneidade, caracterizado pelo(a):

a) submissão da individualidade aos ditames das institui-
ções disciplinares.

b) crescimento substancial do individualismo nas relações 
mais próximas.

c) tendência do indivíduo em agir de acordo com os referen-
ciais coletivos.

d) retorno a um modo de agir típico de sociedades menos de-
senvolvidas.

e) imitação irrefletida dos padrões de comportamento coletivos.

Questão 3

Os mestres do moderno éthos da relação pessoa/natureza 
desviaram-nos do reto caminho. René Descartes ensinava em 
sua Teoria da Ciência (Discurso do Método) que a vocação do 
ser humano reside em sermos “mestres e possuidores da natu-
reza”. Outro mestre fundador, Francis Bacon, expressou sinis-
tramente o sentido do saber: “saber é poder”. Poder sobre a na-
tureza, completava ele, significa “amarrá-la ao serviço humano 
e fazê-la nossa escrava”.

BOFF, Leonardo. Ecologia, mundialização, espiritualidade. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999.

O desenvolvimento da sociedade ocidental moderna está inti-
mamente ligado ao progresso científico. As afirmativas de Des-
cartes e Bacon demonstram, respectivamente, que a relação 
entre ciência e sociedade trouxe como consequência:

a) a escravidão e o progresso.
b) o bem-estar e a liberdade.
c) a urbanização e a educação.
d) a tecnologia e a democracia.
e) a degradação e a desigualdade.

Questão 4

TEXTO I

 

TEXTO II
Quem – ou o que – é o outro, no sistema cartesiano? Ora, o 

outro é um produto de meu pensamento, assim como todas as 
outras coisas das quais posso ter certeza racional. [...] O outro 
de que falo é uma representação; isto é, não tematizo o outro 
enquanto outro, alteridade absoluta, mas o tematizo como um 
efeito de meu próprio pensamento. Em outras palavras, no âm-
bito de uma filosofia da representação, como é a filosofia car-
tesiana e toda a filosofia hegemônica, desde suas origens até 
nossos dias, o outro não passa de algo que eu mesmo crio, no 
pensamento. O outro sou eu mesmo.

GALLO, Silvio. Eu, o outro e tantos outros: educação, alteridade e filosofia da diferença. In: 

GARCIA, Regina Leite (Org.). Diálogos cotidianos. Petrópolis: DP et Alii, 2010, v. 1, p. 231-246.
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FASCÍCULO 10

Ao longo do século XX, o debate filosófico acerca de questões 
ligadas à identidade e à alteridade ganhou notoriedade, sobre-
tudo a partir do existencialismo. Com base na leitura dos textos, 
percebe-se que a representação cartesiana do outro:

a) anula as diferenças entre aquele que nomeia e aquele que 
é nomeado.

b) realiza-se em respeito à forma como o objeto de dominação 
se define.

c) materializa-se quando são atribuídas ao outro identidade 
e liberdade.

d) atribui sentido ao outro ao considerar as características in-
ternas daquele que é nomeado.

e) segue referências próprias daquele que, ao nomear, man-
tém certo domínio sobre essa representação.

Questão 5

Círio de Nazaré recebe título da UNESCO
No dia 7 de outubro de 2014, a Arquidiocese de Belém, no 

Pará, recebeu oficialmente da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) o certifica-
do de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O evento 
aconteceu durante a abertura do Círio de Nazaré, celebração 
religiosa realizada anualmente há 221 anos que chega a reunir 
cerca de dois milhões de participantes entre curiosos e devotos 
pagadores de promessa. Essa festividade é constituída de vá-
rios rituais de devoção (sagrados e profanos) e de expressões 
culturais, sendo um grande momento de reiteração de laços fa-
miliares, assim como de manifestação social e política.

A titulação dada ao Círio de Nazaré justifica-se por:

a) sua vinculação às mitologias indígenas locais.
b) sua ênfase na tradicional devoção popular-familiar.
c) seu caráter político de reforço aos dogmas católicos.
d) seu potencial para o turismo ecologicamente sustentável.
e) seu caráter material antigo encarnado nas igrejas e estátuas.

Questão 6

A Unesco declarou a roda de capoeira como Patrimônio Cul-
tural Imaterial da Humanidade. “O reconhecimento da roda de 
capoeira pela Unesco é uma conquista muito importante para 
a cultura brasileira. A capoeira tem raízes africanas que devem 
ser cada vez mais valorizadas por nós”, destacou a ministra in-
terina da Cultura, Ana Cristina Wanzeler, que acompanhou a 
votação em Paris.

Da marginalização ao reconhecimento internacional
[...] A capoeira surgiu no século XVII, praticada por escravos 

africanos como uma mistura de luta, dança e música. Era uma 
forma que os escravos tinham de se socializar e lembrar as suas 
origens. Seu nome adveio dos campos abertos, sem vegetação, 
em que era praticada e que, em algumas partes do Brasil, ainda 
são conhecidos pelo nome de capoeira.

A técnica também é símbolo de resistência, pois era usada 
como defesa tanto por escravos quanto por libertos depois do 
fim da escravidão. Era considerada subversiva e até a década 
de 1930 foi marginalizada. [...]

UNESCO reconhece capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Deutsche 

Welle, 27 nov. 2014. Disponível em: <http://www.dw.de>. Acesso em: 15 jun. 2015. (adaptado)

O reconhecimento da roda de capoeira como Patrimônio Imate-

rial da Humanidade representa a:

a) importância econômica e política do Brasil no cenário in-

ternacional.

b) adoção de políticas compensatórias culturais para os 

afrodescendentes.

c) valorização da diversidade étnica e cultural na construção 

de uma nação.

d) exploração do potencial mercadológico da luta no contexto 

da globalização.

e) crítica internacional à falta de reconhecimento da capoeira 

dentro do Brasil.

Questão 7

Para apresentar aos clientes todas as características de mais 

um novo empreendimento e conseguir fazer boas vendas, os 

corretores de determinada imobiliária construíram um esboço 

de uma planta, mostrando a disposição dos terrenos no futuro 

residencial. O desenho indica que o centro da Rua Toquinho se 

encontra a 23°27’ S e que os terrenos são retangulares, com a 

frente mais estreita que as laterais. Veja a imagem a seguir.

Em uma visita, um dos clientes fez a seguinte pergunta: o que é 

preciso fazer, na construção das casas, para garantir o máximo de 

insolação na frente do imóvel? Então, o corretor respondeu que:

a) haverá raios solares atingindo a frente dos imóveis nos dois 

lados da rua, nos loteamentos situados na Rua Tom Jobim, 

apenas durante o solstício de verão do Hemisfério Sul. 

b) as casas construídas no empreendimento, independente-

mente da posição, terão sempre a entrada da luz solar che-

gando pelo sul dos terrenos o ano todo.

c) apenas os terrenos 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39 e 40 terão a 

luz solar pelo sul o ano inteiro, devido à posição geográfi-

ca tropical.

d) só terão luminosidade na frente os imóveis que estiverem 

voltados para o norte, nos loteamentos na Rua João Gilberto.

e) apenas os terrenos ao sul da Rua João Gilberto terão inso-

lação durante todo o ano, entrando apenas na porção sul. 
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Questão 8

A Rússia vai acrescentar este ano ao seu arsenal nuclear 
mais de 40 novos mísseis intercontinentais capazes de superar 
os sistemas de defesa antimísseis mais sofisticados, segundo 
disse o presidente russo, Vladimir Putin, em uma exposição de 
técnica e equipamento militar. Em Bruxelas, o secretário-geral 
da OTAN, Jens Stoltenberg, qualificou as afirmações do pre-
sidente russo de “ruído de espadas (comportamento ameaça-
dor)”, “injustificado” e “desestabilizador e perigoso”. O secre-
tário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, se declarou 
“preocupado” pelo anúncio do dirigente russo.

BONET, Pilar. Putin eleva a tensão ao anunciar o reforço de seu arsenal nuclear. El País,
Madrid, 16 jun. 2015. Disponível em: <http://brasil.elpais.com>. Acesso em: 24 jun. 2015.

Nos anos de 1950, os Estados Unidos e a então União Soviética 
passavam por situação similar à ocorrida em 2015. Esse mo-
mento ficou conhecido como:

a) Crise dos mísseis.
b) Cortina de ferro.
c) Corrida espacial.
d) Corrida armamentista.
e) Pacto de não agressão.

Questão 9 

A condição norte-americana de superpotência consolidou-se 
realmente no momento da rendição da Alemanha e do Japão e 
da realização das conferências de Yalta e Potsdam, que sela-
ram o encerramento da guerra. O crescimento do poderio sovi-
ético e a decadência das velhas potências europeias formavam 
o pano de fundo para que Washington assumisse, finalmente, a 
vocação de liderança do Ocidente capitalista.

A hegemonia global dos Estados Unidos da América (EUA) 
traduzia-se nas esferas econômica e estratégica. Os conglome-
rados transnacionais americanos tornam-se grandes investido-
res. Na condição de credores das nações capitalistas, os EUA 
organizam programas voltados para a reconstrução europeia 
(Plano Marshall) e asiática (Plano Colombo). Os acordos de 
Bretton Woods transformavam o dólar em “moeda do mundo”, 
ao estabelecerem um sistema de paridade fixa e convertibilida-
de entre o dólar e o ouro. Cria-se uma nova arquitetura financei-
ra global, cujos instrumentos eram o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD, ou Banco Mundial) e 
o Fundo Monetário Internacional (FMI).

MAGNOLI, Demétrio. O mundo contemporâneo. São Paulo: Atual, 2004. p. 71-72.

A respeito da situação geopolítica do mundo após a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), pode-se afirmar que:

a) os EUA saíram fortalecidos do conflito e se afirmaram como 
a única potência hegemônica, tanto no cenário econômico 
como no militar.

b) a Europa buscou compensar seu declínio político, manten-
do a repressão e o controle sobre suas colônias africanas 
e asiáticas.

c) ocorreu o armamentismo nos EUA e na União Soviética, as-
sim como, em menor escala, nos países europeus e na China.

d) o clima de disputa e rivalidades entre os países da Europa 
Ocidental intensificou-se, sobretudo após a construção do 
muro de Berlim.

e) ocorreu o declínio econômico dos EUA em função do au-
mento da dívida pública do governo devido à ajuda ofereci-
da para a reconstrução europeia e asiática.

Questão 10

A mobilização popular por uma causa de interesse coletivo, 

como a luta pela deposição de um poder tirânico, representa o 

desenvolvimento da consciência da força plástica que se encon-

tra subjacente em cada pessoa, que se amplia mediante as redes 

colaborativas da comunhão e agregação desse quantum de vita-

lidade. Formando um grande corpo político, a multidão efetiva os 

resultados planejados por meio de sua sólida unidade orgânica.

BITTENCOURT, Renato Nunes. A força transformadora da multidão. Ciência & Vida.

Disponível em: <http://filosofiacienciaevida.uol.com.br>. Acesso em: 13 jul. 2015.

As ações provocadas pelas multidões no mundo contemporâneo:

a) são marcadas pela desorganização política e pela falta 

de liderança.

b) dificultam a conquista de cidadania devido à falta de agen-

da política unificada.

c) se justificam apenas quando se posicionam contra estrutu-

ra de poder tirânico.

d) são importantes agentes de transformações sociais e aper-

feiçoamento de regimes políticos.

e) conseguem promover mudanças sociais somente quando 

vinculadas a partidos políticos.

Questão 11 

Nunca houvera movimento na nossa história que tivesse em-

polgado tão rapidamente os brasileiros: foram três meses eletri-

zantes. Em dezenas de cidades se espalharam placares com a 

posição de cada deputado sobre a emenda. “Diretas Já!” pas-

sou a ser o assunto em todas as rodas de conversas.

A campanha se encerrou com dois megacomícios, os maio-

res da história do Brasil. Um, no dia 10 de abril, na Cinelândia, 

Rio de Janeiro, com 1 milhão de participantes. O segundo, em 

16 de abril, no Vale Anhangabaú, em São Paulo, com 1,2 milhão 

de pessoas.

VILA, Marco Antônio. Ditadura à brasileira – 1964-1985: a democracia gol-

peada à esquerda e à direita. São Paulo: LeYa, 2014. p. 304-305.

O movimento social aludido no texto representou a:

a) implantação pública da moderação democrática.

b) retomada da participação popular nas periferias.

c) busca pela unidade nacional e patriótica entre regiões.

d) formação de coalizões políticas em torno da legalidade.

e) manifestação pelo restabelecimento da representativida-

de popular. 
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FASCÍCULO 10

Questão 12 

Imagem 1

 

Imagem 2

 

Em ambas as imagens, jovens demonstram formas de felicida-
de diferentes, que ao longo do tempo têm adquirido sentidos 
distintos. As primeiras defi nições para a felicidade foram dadas 
por Platão e por Aristóteles. Tendo como base seus conceitos 
estabelecidos, identifi ca-se que:

a) o sentido de felicidade na imagem 2 está diretamente asso-
ciado a Aristóteles, que a identifi ca apenas com bens mate-
riais, dando sentido à ostentação apresentada pelo rapaz.

b) a imagem 1 se associa à defi nição de felicidade de Platão, 
em que pessoas demonstram estar felizes consigo e com a 
natureza em volta. Platão acreditava que as práticas físicas 
e a dialética possibilitavam a felicidade.

c) a imagem 2, de acordo com Platão e Aristóteles, tem ple-
no sentido para a felicidade, pois está em consonância 
com a virtude na qual os bens materiais glorifi cam a exis-
tência humana.

d) o sentido de felicidade na imagem 1 é claro para a condi-
ção ética de Aristóteles, na qual o mundo real é repleto de 
pessoas que se completam e se bastam enquanto sentido 
natural da condição humana.

e) o real sentido da felicidade, para Platão, pode ser observa-
do em ambas as imagens, já que, em sua defesa do mundo 
das ideias como um mundo racional, os bens materiais e 
espirituais compõem a felicidade.

Questão 13

TEXTO I
O sistema de organização do trabalho toyotista surgiu num 

contexto muito diverso ao do sistema taylorista/fordista. Ao pas-
so que o último germinou dentro de uma economia em cres-
cimento e, portanto, contando com um mercado consumidor 
(tanto interno quanto externo) em expansão, o toyotismo surgiu 
num contexto de crescimento econômico lento, em meio a um 
mercado interno que, se por um lado visava ao consumo de 
praticamente todos os tipos de bens e serviços, mostrando-se 
diversifi cado, por outro se caracterizava pela pequena expan-
são da demanda.

PINTO, Geraldo Augusto. A organização do trabalho no século 20: taylorismo, fordismo e

toyotismo. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010. p. 61.

TEXTO II
O sistema Toyota teve sua origem na necessidade particular 

em que se encontrava o Japão de produzir pequenas quanti-
dades de numerosos modelos de produtos; em seguida, evolui 
para tornar-se um verdadeiro sistema de produção. Dada a sua 
origem, esse sistema é particularmente bom na diversifi cação. 
Enquanto o sistema clássico de produção de massa planifi cada é 
relativamente refratário à mudança, o sistema Toyota, ao contrá-
rio, revela-se muito plástico; ele adapta-se bem às condições de 
diversifi cação mais difíceis. É porque ele foi concebido para isso.

OHNO, Taiichi. Toyota seisan hoshiki. Tokyo: Diamonde Sha, 1978, p. 49. In: CORIAT,

Benjamin. Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho organizado. Rio de Janeiro:

Reva; Editora UFRJ, 1994. p. 30.

Os textos colaboram para o entendimento de que o sistema 
toyotista:

a) exigia um operário altamente qualifi cado, e a produção era 
feita conforme a demanda de consumo para não gerar a 
necessidade de estocagem de produtos.

b) desenvolvia a ideia de que quanto maior fosse a produti-
vidade obtida do trabalho manual, mais altos seriam os lu-
cros empresariais.

c) surgiu na fábrica de automóveis da Toyota e pregava a pa-
dronização dos produtos e a produção em escala imensa.

d) empregou medidas de controle e disciplina na fábrica e es-
tabeleceu que cada operário deveria desenvolver uma fun-
ção específi ca.

e) orientou o processo produtivo voltado para a fl exibilização 
do ritmo na linha de produção, ou seja, desenvolveu formas 
de melhor controlar o tempo dos trabalhadores.

Questão 14

A Topografi a é uma ciência que trata da representação e me-
dição da superfície da Terra. Os levantamentos topográfi cos 
permitem o conhecimento do relevo de determinada região, o 
que possibilita a elaboração de estudos e projetos de Engenha-
ria e Arquitetura, principalmente. A seguir está representado o 
perfi l topográfi co de uma região do Brasil, segundo o geógrafo 
Jurandyr Ross.

I
II

III

Os números I, II e III representam, respectivamente,

a) Depressão do Araguaia, Planície do Rio Araguaia e Planal-
tos e Chapadas da Bacia do Paraná.

b) Depressão Marginal Sul Amazônica, Planície do Rio Ama-
zonas e Planaltos Residuais Norte Amazônicos.

c) Depressão Marginal Norte Amazônica, Planície do Rio 
Amazonas e Planaltos Residuais Norte Amazônicos.

d) Depressão Sertaneja e do São Francisco, Planície e Tabulei-
ros Litorâneos e Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná.

e) Depressão Sertaneja e do São Francisco, Planície e Tabulei-
ros Litorâneos e Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba.
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Questão 15

Em uma obra clássica, O segundo sexo, publicada em 1949, 
Simone de Beauvoir fez uma observação fundamental: as mu-
lheres não tinham história, não podendo, consequentemente, 
orgulharem-se de si próprias. Ela dizia, ainda, que uma mulher 
não nascia mulher, mas tornava-se mulher. [...] O alerta dado 
pela filósofa francesa serviu como um dos textos fundamentais 
para o movimento feminista, movimento nascido de outro, em 
prol dos direitos civis.

FREITAS, Marcos Cezar. Historiografia brasileira em perspectiva.

São Paulo: Contexto, 2010. p. 217.

Tendo o fragmento de texto como referencial interpretativo, in-
fere-se que:

a) o desenvolvimento de uma historiografia engajada entre-
gou para as mulheres o sonhado destaque.

b) a história das mulheres foi relegada a um segundo plano, 
no qual os direitos civis destas eram limitados.

c) a memória social do movimento pela igualdade de direitos 
privilegia o engajamento das feministas.

d) a igualdade de gênero já foi alcançada pelas mulheres, que 
firmaram seu papel na história ocidental.

e) o crescimento do papel das mulheres no ocidente recebe 
espaço nos debates de forma atemporal.

Questão 16

A língua sueca vai introduzir um pronome de gênero neutro 
para a próxima edição do dicionário oficial do país. [...]

No idioma escandinavo, junto aos pronomes de gênero mas-
culino han e feminino hon será adicionado o pronome hen. A 
nova terminologia vai se referir às pessoas que não revelam 
seu gênero – seja porque é desconhecido, ou porque a pessoa 
é transgênero ou o locutor considera o gênero uma informação 
superficial para compreensão do texto. [...]

O dicionário da Academia Sueca é atualizado a cada dez 
anos. O critério de entrada de determinados termos e expres-
sões é determinado conforme sua frequência de uso e relevân-
cia na sociedade.

SUÉCIA cria pronome de gênero neutro que será usado para se referir a pes-

soas trans no país. Opera Mundi, São Paulo, 26 mar. 2015. Disponível em: 

<http://operamundi.uol.com.br>. Acesso em: 15 jun. 2015. (adaptado)

O evento ocorrido no país escandinavo evidencia:

a) o aumento da homofobia na população.
b) o despreparo intelectual do poder judiciário.
c) a ausência de critérios para classificar a sexualidade.
d) a diminuição da organização dos movimentos LGBT.
e) o reconhecimento da dignidade de grupos minoritários.
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FASCÍCULO 10

Resoluções

01  B
O caráter inovador dos gregos na construção da Filosofia 
está presente na capacidade de combinar bem as influências 
culturais de outros povos com a sua experiência histórica, 
marcada pelo desenvolvimento da política e da reflexão racio-
nal. Dessa forma, a Filosofia foi o resultado da reapropriação 
grega dos saberes desenvolvidos em outras culturas, e não 
uma mera reprodução.

02  C
A evidência empírica mencionada no texto se refere ao de-
clínio do individualismo, que reflete na tendência de agir co-
letivamente. O texto sugere que, na sociedade de massa, o 
indivíduo já não dispõe de espaço para a afirmação de seus 
valores individuais. Essa sociedade de massa, além de con-
formar aspectos identitários que muitas vezes se asseme-
lham, exige de cada um dos sujeitos o respeito às diferenças 
e a necessidade de se agir em consonância com os valores 
e a moral coletiva.

03  E
A Ciência Moderna, que tem em René Descartes e Francis 
Bacon seus mais representativos teóricos, objetivava extrair 
o conhecimento verdadeiro da natureza e trazer o progresso 
e o bem-estar para a humanidade. No entanto, a instrumen-
talização do conhecimento científico fez com que os avanços 
tecnológicos se convertessem em vetores da degradação 
ambiental e em legitimadores das desigualdades sociais.

04  E
Conforme fica evidente no texto I, aquele que define o ou-
tro como bárbaro assim o faz tendo como referência os seus 
valores próprios. Conforme sugere o filósofo Silvio Gallo, “o 
outro sou eu mesmo”.

05  B
O Círio de Nazaré trata-se de um bem de natureza imaterial, 
cuja expressão liga-se a aspectos religiosos e laicos que se 
materializam em práticas de congraçamento familiar e social 
capazes de articular amplas populações da Região Norte e 
de todo o Brasil.

06  C
A capoeira, por sua origem africana e por sua trajetória de 
sobrevivência e vitalidade, pode ser considerada um exemplo 
de como a preservação dos costumes é importante para a 
construção de uma cultura nacional sólida e vigorosa.

1. B  2. C 3. E 4. E 5. B 6. C

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

13. A  14. E 15. B 16. E

Gabarito 07  D

Analisando a imagem, percebe-se que o máximo de declina-
ção solar chega até o centro da Rua Toquinho, portanto os 
lotes 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39 e 40 só receberão raios sola-
res na frente das casas se estiverem voltados para o norte, 
ou seja, se a frente estiver na Rua Toquinho, assim, todos os 
lotes situados a partir da Rua João Gilberto em direção ao Sul 
seguem o padrão citado.

08  D

Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a ex-União Sovi-
ética disputaram o controle político-econômico mundial. Nes-
se período, esses países se envolveram em diversos conflitos 
armados, sobretudo na Ásia e na África, além de investirem 
pesadamente na indústria bélica. A disputa entre essas po-
tências ficou marcada pelo desenvolvimento e produção de 
armamentos cada vez mais potentes, o que ficou denomina-
do Corrida Armamentista.

09  C

A Guerra Fria, o clima de tensão psicológica e o desenvolvi-
mento da bipolaridade nas relações internacionais estimularam 
uma corrida armamentista nos blocos socialista e capitalista.

10  D

Tanto na América Latina quanto em países da Europa e Ásia, 
as ações das multidões reclamando melhores condições de 
vida e a readequação de estruturas de poder político têm 
sido recorrente. Organizadas por meio das mídias sociais, as 
ações das multidões têm desafiado teóricos, principalmente 
porque posicionam princípios hierárquicos móveis e horizon-
tais, permitindo, assim, o exercício de liderança de diversos 
atores sociais. A Primavera Árabe, iniciada em 2010, repre-
sentou importante marco contemporâneo de mobilização po-
pular de multidões capaz de forjar consideráveis mudanças 
sociais e aperfeiçoar regime político. O caso mais emblemá-
tico foi a deposição do ditador egípcio Hosni Mubarak, no po-
der há mais de 30 anos.
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11  E

O movimento democrático “Diretas Já!” requeria eleições dire-

tas para presidente da República e o restabelecimento pleno 

das liberdades. O manifesto ganhou o país contando com a 

participação de intelectuais, políticos, sindicalistas e artistas. 

Entretanto, não alcançou o que almejava, já que a emenda 

Dante de Oliveira, que propunha o retorno às eleições diretas, 

foi derrotada.

12  B

Para Platão, os bens materiais não estão diretamente asso-

ciados à felicidade, que deve ser conseguida por meio das 

relações sociais, naturais e espirituais.

13  A

O toyotismo estabeleceu que os operários e trabalhadores 

operassem distintas máquinas e atuassem em várias fun-

ções, tendo que se aperfeiçoarem para isso, e a linha de pro-

dução era flexibilizada, ou seja, a produção era feita conforme 

demanda para que não houvesse estoques.

14  E

Na representação, observa-se o perfil topográfico da Região 

Nordeste, o qual pode ser reconhecido pela presença do Pla-

nalto da Borborema.

15  B

A historiografia tradicional e passadista relegava as mulheres 

a uma condição de ostracismo, sendo relocadas a um pa-

drão de subalternidade. A expressão do machismo de cada 

sociedade, em um dado tempo histórico, promovia severas 

restrições à participação das mulheres no mercado de traba-

lho, no meio acadêmico, ou ainda artístico, e imposições de 

marginalização demarcada por um espaço geográfico.

16  E

A adoção do pronome hen revela uma preocupação no re-

conhecimento das diferenças de identidade de gênero e na 

necessidade de aceitar e acomodar, da melhor maneira pos-

sível, pessoas que não se reconhecem nem pertencentes ao 

gênero masculino nem ao feminino. Essa decisão significa 

mais uma conquista da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) na Sué-

cia, país europeu pioneiro na defesa desse grupo.


