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FASCÍCULO 6

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 No segundo fascículo dedicado à área de Ciências Humanas, vamos estudar os assuntos mais recorrentes nas 
edições do ENEM de 2009 a 2018. Continuando a focar na história do Brasil, o ENEM traz com mais forças assuntos 
ligados ao Brasil Império (7,9%), como também constrói questões que falam sobre história política (6,9%). Nas questões 
relacionadas a Geografia, são abordados os assuntos Globalização (13,1%) e geografia urbana (10%). Em Filosofia, 
há questões sobre democracia e cidadania (12%) e sobre Filosofia Contemporânea (11,3%), dando espaço aos pensa-
dores mais atuais. E em Sociologia, dois temas aparecem com a mesma quantidade de questões: ideologia e indústria 
cultural, com 11,7% cada. 

 No próximo fascículo, estudaremos a área de Ciências da Natureza.

Bons estudos! 
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Questão 1

O regime democrático cumpre um papel conhecido e alar-
deado, que é a menina dos olhos de quem o defende: ele aceita 
um teor de conflito na sociedade. Admite como normal que haja 
tensões entre pessoas ou grupos. Pela primeira vez na história 
do mundo, desobriga os homens de viver num todo harmônico, 
equilibrado. Porque a harmonia é uma empulhação. No Ociden-
te, a comparação do Estado a um corpo harmônico e saudável 
autorizou considerar o divergente um membro gangrenado ou 
doente, que deve ser amputado. Quem não obedece ao amor 
do príncipe não é apenas um divergente, uma pessoa livre para 
pensar de outra forma: é um traidor, um ingrato, um infame.

RIBEIRO, Renato Janine. A democracia acalma conflitos. Revista Filosofia, set. 2014.
Disponível em: <http://filosofiacienciaevida.uol.com.br>. Acesso em: 7 out. 2015.

De acordo com o texto, a democracia é um regime político

a) intolerante e autoritário no que diz respeito às divergências 
políticas.

b) criador de harmonia e cooperação social ao eliminar as ten-
sões sociais.

c) adequado para expressão das diferenças étnicas, religio-
sas, sexuais e políticas.

d) estimulador de conflitos, pois o Estado é incapaz de impor-
-se aos grupos sociais.

e) ineficaz para gerir conflitos políticos, embora administre as 
disputas econômicas.

Questão 2

Manoel não foi o único representante da “raia miúda”, da 
“ralé”, como se costumava dizer, a participar do motim. Peque-
nos fazendeiros, lavradores, vaqueiros e até escravos se tor-
naram os principais atores de uma guerra que teve início no 
Maranhão e se estendeu por Piauí e Ceará. Excluídos da vida 
política, discriminados por sua condição social e obrigados a 
servir no Exército, rebelaram-se contra a elite conservadora − 
representada por grandes proprietários de terras e militares – e 
combateram durante quatro anos as tropas do Império.

MONTEIRO, Felipe; BENJAMIN, Mariana. Os novos balaios. 
Revista de História da Biblioteca Nacional. 33. ed. jun. 2008

.

O texto destaca aspectos relacionados à Balaiada (1838-1842), 
experiência popular que tinha como pressuposto o(a)

a) ideal republicano, além do antiescravismo, orientando a 
participação popular na constituição do Estado brasileiro.

b) antiescravismo, além da independência brasileira, sendo 
influenciada pelos ideais socialistas que estavam sendo 
forjados na Europa.

c) questionamento do capitalismo influenciado pelos movi-
mentos europeus, representando um marco importante 
para a crise do regime monárquico.

d) reação ao domínio de fazendeiros e comerciantes por-
tugueses que promoviam o recrutamento compulsório e 
subjugavam a população pobre e escravizada.

e) religiosidade, sendo liderada por Manuel dos Anjos Fer-
reira, que influenciou escravos, vaqueiros e lavradores, 
objetivando a emancipação da província do Maranhão.

Questão 3

Na tirinha, Mafalda, após ler o conceito de democracia, não con-
segue mais parar de rir. Dentre várias interpretações sociológi-
cas sobre as razões do riso contínuo da personagem, a mais 
lógica seria devido

a) às condições de poder e dominação exercida por uma mi-
noria em quase todo o mundo democrático em face da 
baixa participação cidadã.

b) ao aumento da participação cidadã no mundo atual, que 
tem deixado pouco espaço para a dominação política e 
econômica.

c) à democracia não ter se transformado em melhores con-
dições de vida aos indivíduos, não garantindo habitação, 
alimentação ou instrução.

d) à incipiente participação política e à notória ampliação da 
democracia no meio social pós-Guerra Fria nos países 
ocidentais.

e) ao aumento do controle social, que minimizou a importância 
da democracia e ampliou a participação política de grupos 
sociais menos esclarecidos.

Questão 4

Por muito tempo, os antropólogos acreditaram (com argu-
mentos muito parecidos com aqueles utilizados pela Teoria 
Apocalíptica da Indústria Cultural) que o mundo caminha para 
a homogeneização definitiva. Por isso a pressa de estudar as 
outras culturas antes que elas desapareçam, antes que tudo 
fique igual para sempre. O estudo de fenômenos como o mundo 
funk carioca mostra que novas diferenças podem ser criadas a 
qualquer momento, mesmo dentro de uma realidade “controla-
da” pelas multinacionais do disco e da televisão

VIANNA, Hermano. Funk e cultura popular carioca. Estudos Históricos,
Rio de Janeiro, vol. 3, n. 6, 1990, p. 244-253

A cultura do funk expressa um fenômeno cultural de

a) valores de jovens da classe média.
b) resistência à homogeneização.
c) isolamento e pureza criativas.
d) aculturação passiva.
e) inferiorização social.
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Questão 5

Doutrina e regime econômico, político e social caracterizado, 
essencialmente, pela posse e propriedade comum dos bens de 
produção. [...] A evolução do termo em questão vem de longe, 
começando com o próprio Marx que a ele se refere de duas 
maneiras: ora como movimento político da classe operária ora 
como associação criada por trabalhadores no decorrer das suas 
reivindicações. [...] Já no período stalinista, o termo identificava 
movimentos encabeçados por partidos autoritários, implicando 
numa subordinação ao Partido Soviético. Foi a sua época de 
ouro, embora intensamente criticado por seus opositores

AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral. Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos.
4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2012, p. 113-114

As informações apresentadas no texto anterior referem-se à 
ideologia disseminada pelo:

a) anarquismo, que, surgido na Europa em fins do século XIX, 
influenciou o projeto revolucionário stalinista, na Rússia.

b) autoritarismo proletário, que combateu o capitalismo e afir-
mou um projeto político reformista consolidado na Rússia, 
em 1917.

c) marxismo, que serviu de base para a construção do stalinis-
mo russo e a estruturação do nacional socialismo alemão.

d) nacional-socialismo, que foi complacente com as entidades 
de classe na Alemanha, sobretudo com aquelas lideradas 
por operários ligados à URSS.

e) comunismo, que foi formulado no século XIX, por Karl Marx 
e Friedrich Engels, e legitimado como experiência política 
com a Revolução Russa de 1917.

 Questão 6

NOVAES, Carlos Eduardo; LOBO, César. História do Brasil para principiantes: 
de Cabral a Cardoso, 500 anos de novela. São Paulo: Ática, 1998

A charge apresenta uma crítica relacionada 

a) ao avanço das monarquias sul-americanas contra o regi-
me republicano do Paraguai. 

b) ao apoio das repúblicas sul-americanas aos interesses 
econômicos da Inglaterra. 

c) ao interesse britânico em apoiar a Tríplice Aliança na 
Guerra do Paraguai. 

d) à aliança dos países platinos apoiando o Paraguai na 
Guerra do Chaco. 

e) à reação dos países escravistas contra o Paraguai aboli-
cionista. 

Questão 7

É preciso que tire do homem suas próprias forças para lhe 
dar outras estranhas e das quais não possa usar sem o auxílio 
de outrem. Quanto mais mortas e anuladas estão as forças na-
turais, tanto mais sólida e perfeita é a instituição, de sorte que 
quando cada cidadão nada é por si e nada pode senão com 
todos os outros, e quando a força adquirida pelo todo é igual 
ou superior à soma das forças naturais de todos os indivíduos, 
pode dizer-se que a legislação se acha no mais alto grau de 
aperfeiçoamento que se pode pretender.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995 

Com base em uma reflexão contratualista, o texto de Rousseau 
defende que o princípio normativo presente nas leis pressupõe o(a)

a) prevalência do interesse coletivo em detrimento do indivi-
dual. 

b) cerceamento da liberdade de expressão que contrarie o so-
berano. 

c) aceitação das decisões autônomas e absolutas dos gover-
nantes. 

d) na observância das convicções ideológicas particulares 
dos cidadãos. 

e) supressão das garantias individuais no âmbito do Estado 
de direito

Questão 8

É claro que a globalização não tem nada a ver com homo-
geneização. Esse é um universo de diversidades, desigualda-
des, tensões e antagonismos, simultaneamente às articulações, 
associações e integrações regionais, transnacionais e globais. 
Trata-se de uma realidade nova, que integra, subsume e recria 
singularidades, particularidades, idiossincrasias, nacionalismos, 
provincianismos, etnicismos, identidades ou fundamentalismos.

IANNI, Octavio. A era do globalismo. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002

Segundo a análise contida no texto, o processo de mundializa-
ção da cultura vem acompanhado pelo(a)

a) pluralidade de culturas locais que se relacionam e se in-
fluenciam. 

b) vigência de referenciais culturais impostos pelos países 
centrais. 

c) comportamento tolerante entre hábitos culturais de origens 
distintas. 

d) aspecto eminentemente pacífico que envolve as interações 
culturais. 

e) aprofundamento das distinções entre culturas superiores e 
inferiores 
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Questão 9

A charge anterior faz uma crítica social por meio de uma alusão

a) ao aspecto alienador inerente aos discursos políticos. 
b) à falta de empenho popular na conquista dos direitos. 
c) à dificuldade do povo em perceber quando é enganado. 
d) ao conflito de interesses entre os distintos grupos partidá-

rios. 
e) ao caráter falacioso dos discursos políticos demagógicos

Questão 10

Considerando a globalização econômica, a análise da charge 
revela

a) maior integração do sistema financeiro com a rede de infor-
mações. 

b) elevação do número de empregos ligados ao setor das 
transnacionais. 

c) redução da concentração econômica nos países em desen-
volvimento. 

d) diminuição da atuação de empresas transnacionais nos 
países em desenvolvimento. 

e) menor distância econômica entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento.

Questão 11 

Hannah Arendt aponta que os direitos humanos, conforme 
declarados no século XVIII, trazem um problema já em sua fun-
damentação. Segundo Arendt, a Declaração dos Direitos do Ho-
mem significou o prenúncio da emancipação do homem, porque 
foi a partir daquele momento que ele se tornou a fonte de toda 
a lei. Em outras palavras, o homem não estava mais sujeito a 
regras provindas de uma entidade divina ou assegurado mera-
mente pelos costumes da história, mas que havia se libertado 
de qualquer tutela e que era dotado de direitos simplesmente 

porque era Homem. Dessa forma, esses direitos eram tidos ou 
mesmo definidos como inalienáveis, pois pertenciam ao ser hu-
mano onde quer este estivesse.

BRITO, Renata Romolo. Os direitos humanos na perspectiva de Hannah Arendt. Ética e Filosofia 
Política, v. 9, n. 1, jun. 2006. Disponível em: <http://dhnet.org.br>. Acesso em: 13 mar. 2017

A primeira definição sistematizada dos direitos humanos tem 
sua origem diretamente ligada

a) ao movimento renascentista e antropocêntrico. 
b) à crítica humanitária avessa ao imperialismo. 
c) à letalidade da Primeira Grande Guerra. 
d) à corrente de pensamento iluminista. 
e) ao fundamento do darwinismo social. 

Questão 12

Sampa
Alguma coisa acontece no meu coração 
Que só quando cruzo a Ipiranga e avenida São João
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi 
Da dura poesia concreta de tuas esquinas 
Da deselegância discreta de tuas meninas 
Ainda não havia para mim Rita Lee 
A tua mais completa tradução 
Alguma coisa acontece no meu coração 
Que só quando cruza a Ipiranga e avenida São João .

VELOSO, Caetano. Sampa. Intérprete: Caetano Veloso. In: ______. 

Muito: dentro da estrela azulada. Rio de Janeiro: Polygram, 1978

O trecho da canção “Sampa”, de Caetano Veloso, aborda uma 
relação entre o indivíduo e o meio observada pela ciência geo-
gráfica, que é a da ideia de

a) espaço, devido à exatidão na apresentação dos referen-
ciais da cidade. 

b) região, devido às peculiaridades artísticas comuns entre o 
indivíduo e a cidade. 

c) território, devido ao estabelecimento de uma relação de po-
der e controle sobre a cidade. 

d) lugar, devido à apropriação afetiva e subjetiva que o indiví-
duo realiza em relação à cidade. 

e) paisagem, devido à admiração do indivíduo em relação à 
beleza dos aspectos físicos da cidade.

Questão 13

Para Adorno, os receptores das mensagens dos meios de 
comunicação seriam vítimas da indústria cultural. Eles teriam o 
gosto padronizado e seriam induzidos a consumir produtos de 
baixa qualidade. Por essa razão, indústria cultural substitui o ter-
mo cultura de massa, pois não se trata de uma cultura popular 
representada em novelas, filmes ou outros meios, mas de uma 
ideologia imposta às pessoas.

SALATIEL, José Renato. Escola de Frankfurt: 
crítica à sociedade de comunicação de massa. UOL Educação, 21 maio 2008. 

Disponível em: <http://educacao.uol.com.br>. Acesso em: 25 set. 2016. (adaptado)
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O texto faz referência ao papel histórico de uma instituição ale-
mã do início do século XX, a Escola de Frankfurt, que teve como 
principal objetivo a

a) montagem de uma sociedade classista e massificada, origi-
nando o pensamento político totalitário europeu. 

b) ruptura com o determinismo, pois defende a massificação 
cultural e a ideologia política homogênea. 

c) compreensão da cultura de massas e seu enquadramento 
social, sem tomar postura crítica ou analítica. 

d) análise da dominação mercadológica da produção cultural, 
propondo uma ruptura com esse modelo alienador. 

e) defesa do consumismo e da massificação da cultura como 
fundamentais para a popularização do conhecimento.

Questão 14 

Texto I
Um estudo de uma universidade britânica analisa a expectati-

va de vida de 35 países desenvolvidos e prevê que as pessoas 
viverão mais em todos eles – e que a distância entre as médias 
de mulheres e homens começará a diminuir em vários desses 
locais. A longevidade no mundo, contudo, deve ser mais impac-
tada por melhoras nas condições de vida dos acima de 65 anos 
do que pela redução das taxas de mortalidade infantil.

GALLAGHER, James. Coreia do Sul será 1o país a superar 
barreira dos 90 anos de expectativa de vida, prevê estudo. BBC, 22 fev. 2017. 

 Disponível em: <http://www.bbc.com>. Acesso em: 22 fev. 2017. (adaptado)

Texto II

Os principais fatores que explicam essa mudança na longevi-
dade da população de alguns países são resultados diretos de

a) incentivos à utilização de métodos contraceptivos. 
b) programas de controle e contenção populacional. 
c) índices de desenvolvimento humano menores. 
d) políticas de nutrição e de assistência à saúde. 
e) taxas de fecundidade e natalidade reduzidas

Questão 15

Vivemos num mundo onde as maravilhas da tecnologia mis-
turam-se cada vez mais com os horrores da miséria absoluta. 
Sondas e naves nos enviam informações detalhadas dos mais 
longínquos planetas do sistema solar, [...] aviões cruzam os ares 
a velocidades inimagináveis, a medicina faz progressos que, a 
cada dia, aumentam as expectativas do tempo de vida das pes-
soas. Ao mesmo tempo, somos assolados pelo vírus da Aids, 
que mata milhões de pessoas e para o qual não conseguimos 
encontrar uma vacina; doenças há muito erradicadas, como a 
dengue, a febre amarela, a cólera, que vicejam apenas em con-
dições de miséria, matam milhares de pessoas nas regiões mais 
pobres do planeta, sem que se consiga fazer nada. Isso para 
não falar da fome, e das fotos chocantes que os jornais e revis-
tas estampam com frequência [...]

GALLO, Silvio. Ética e cidadania: caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 2003. p. 104

O texto expõe uma análise acerca de desafios e dilemas atuais 
ao expor que a sociedade contemporânea apresenta um(a)

a) crise marcada por contradições e inversão de valores. 
b) diminuição na utilidade da produção de conhecimento. 
c) valorização da sabedoria humana em detrimento da 

tecnologia. 
d) processo de maturação e gestação de uma sociedade 

tecnológica. 
e) desenvolvimento da igualdade cultural marcado por avanços 

tecnológicos

Questão 16

No fascismo não há espaço para o outro, mesmo o outro 
hierarquizado e subordinado, tampouco para sua educação e 
conversão num homem novo, como comprova o extermínio de 
judeus e gays. Uma ideia-força, raça ou nação, torna-se o único 
valor moral em torno do qual ergue-se um poderoso código de 
ação. Assim, armado com um sistema ideológico e mental ade-
quado, o fascismo identifica, em si mesmo, valores absolutos 
e qualquer diferença tornar-se-á objeto de eliminação violenta

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Os fascismos. In. REIS FILHO, Daniel Aarão (Org.). 
Século XX: O tempo das crises – revoluções, fascismos e guerra. v. 2.  

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 149.

A relação do fascismo com o diferente é marcada pela violên-
cia, em consequência do(a)

a) reconhecimento do outro como um ser não portador de 
humanidade

b) impossibilidade de manter a paz social em meio à diversidade
c) agressividade natural presente no comportamento humano. 
d) instabilidade inerente a uma sociedade diversificada. 
e) alinhamento político com o ideal de alteridade. 
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1. C   10. A

2. D  11. D

3. A   12. D

4. B   13. D

5. E   14. D

6. C   15. A

7. A   16. A

8. A   17. D

9. E   18.  A

Resoluções
01  C

Ao admitir a existência do plural e do divergente, sem a opção 
de repressão e supressão necessária, o regime democrático 
se consolida como o melhor para gerir a diversidade em todos 
os aspectos do convívio social e político. O texto sinaliza a di-
mensão do conflito, das divergências e das expressões que, 
muito embora antagônicas, concorrem para a afirmação da 
democracia como regime político.

02  D
A revolta popular foi erguida em reação ao alistamento com-
pulsório de populares nas forças armadas e motivada, entre 
outros fatores, pela condição de pobreza extrema à qual mui-
tos grupos sociais estavam submetidos. A concorrência nor-
te-americana na comercialização de algodão impactou sobre 
as relações comerciais maranhenses e agravou a situação 
de pobreza.

03  A
A cada novo momento da História, as formas de dominação 
social se avolumam e ganham espaço na sociedade, manten-
do o povo fora da condição de cidadania. O riso contínuo de 
Mafalda converte-se em ironia, pois, na prática, a democracia 
não se realiza como um “governo em que o povo exerce a 
soberania”.

04  B
O funk expressa essencialmente valores de jovens de cama-
das sociais baixas da periferia de cidades como Rio de Janei-
ro e, entre outros aspectos, caracteriza-se pela apropriação 
de elementos da cultura pop em vinculação com elementos 
originais da cultura popular local, sendo assim uma forma de 
resistência diante da massificação cultural. 

05  E
O texto aborda aspectos teóricos do comunismo, da práxis 
política idealizada por Karl Marx e Friedrich Engels. A siste-
matização dos ideais comunistas se deu, entre outras obras, 
no Manifesto Comunista, de 1848, e esses ideais influencia-
ram o projeto revolucionário russo.

06  C
A charge tece uma crítica ao fato de a Inglaterra ter financia-
do a Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) contra o 
Paraguai.

GabaritoQuestão 17

Na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse subs-

tituído por outro; as pessoas foram libertadas de suas velhas 

gaiolas apenas para ser admoestadas e censuradas caso não 

conseguissem se realocar, através de seus próprios esforços 

dedicados, contínuos e verdadeiramente infindáveis, nos nichos 

pré-fabricados da nova ordem […]

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

De acordo com Bauman, a modernidade fez com que o ser hu-

mano

a) julgasse supérflua a busca pela felicidade plena. 

b) alcançasse a liberdade por meio do encaixe em papéis 

sociais. 

c) assumisse uma postura atemorizada ao alcançar a liberdade. 

d) criasse uma idealização de liberdade que se choca com a 

realidade. 

e) dominasse o autoconhecimento, libertando-se da opressão 

social.

Questão 18

Crianças alemãs leem um livro de propaganda antissemita intitulado Der Giftpilz, ou “O cogumelo 
venenoso”. A menina à esquerda segura um volume complementar. A tradução do título deste é 

“Confie tanto no juramento de um judeu quanto em uma raposa no mato”. Alemanha, por volta de 
1938.  Disponível em: <https://www.ushmm.org>. (adaptado).

A fotografia mostra que, para introjetar sua ideologia na socie-

dade da época do registro, o governo alemão utilizou uma téc-

nica que consistia em

a) fortalecer a adesão aos ideais nazistas através dos meios 

de comunicação. 

b) comparar as vantagens do nazismo em relação às políticas 

estrangeiras. 

c) ocultar as mazelas sociais que atingiam a maior parte dos 

alemães. 

d) manipular informações que maculassem a imagem do Reich. 

e) fornecer diversão e alimentação gratuitas à população.
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07  A
Para Rousseau, a solidez das instituições está vinculada ao 
princípio da vontade geral (interesse coletivo). Dessa forma, 
a soberania popular é a matriz da sociedade civil, que se di-
ferencia substancialmente do estado de natureza, período 
primitivo em que a vontade individual prevalecia sobre o inte-
resse coletivo.

08  A
A análise contida no texto ressalta os múltiplos aspectos que 
envolvem o processo de globalização, desde os dissociativos 
(como tensões e antagonismos) até os associativos (articula-
ções e integrações), demonstrando que a globalização ganha 
força por meio de uma miscelânea de culturas locais, que se 
reforçam continuamente.

09  E

O que a charge procura mostrar é uma crítica aos discursos 
de palanque eleitoral, em que os políticos considerados de-
magogos defendem projetos utópicos apenas com o fim de 
conquistar apoio popular, mas que, na prática, não realizam, 
de forma concreta e visível para o povo, as promessas de 
campanha.

10  A

A modernização dos sistemas de comunicação e de trans-
porte expandiu o capitalismo financeiro a todas as partes do 
mundo, proporcionando um sistema financeiro global conec-
tado e integrado. A crítica feita na charge refere-se ao proble-
ma inerente a essa integração, que é a forte dependência dos 
países emergentes pelos países centrais, seja pela definição 
do padrão dólar, seja pela influência das multinacionais, ou 
até pela dependência econômica e tecnológica.

11  D
O movimento iluminista ofereceu ao homem a capacidade de 
refletir sobre os saberes e as condições sociais e políticas. 
Por isso, o homem passou a garantir para si o direito de justi-
ça social, sendo visto como ser capaz de reger seus próprios 
caminhos e atitudes, criticando a justiça e o controle divinos.

12  D
O conceito de lugar está relacionado à apropriação cultural 
por meio da afetividade e da subjetividade transferidas às ca-
racterísticas de determinados locais. Na canção, o indivíduo 
demonstra ter criado laços de admiração e identificação com 
a cidade.

13  D
A Escola de Frankfurt, criada na década de 1920, na Alema-
nha, tem como principal objetivo o estudo da sociedade, da 
produção cultural e dos caminhos dessa produção como fato-
res de dominação social. A escola propunha análise e ruptu-
ra com esse modelo dominador e massificador de produção 
cultural.

14  D

Entre os países analisados na pesquisa, quase todos pos-
suem programas de assistência à saúde universal, ou seja, 
a assistência médica deve estar disponível para todos os 
indivíduos do país. Isso é de grande importância para me-
lhoria da qualidade de vida da população, sobretudo para as 
pessoas com faixa etária acima de 60 anos, que apresen-
tam maiores complicações de saúde. Os programas volta-
dos para uma nutrição correta também são extremamente 
necessários, haja vista ser essa uma medida preventiva de 
diversas doenças que afetam consideravelmente a longevi-
dade e a qualidade de vida das pessoas.

15  A

Com o acelerado desenvolvimento tecnológico em dimen-
sões nunca antes imaginadas, o homem foi perdendo a sua 
importância como personagem central desse processo de 
desenvolvimento e, assim, a sua capacidade de ser o sujeito 
das situações, passando a ser manipulado pelo consumismo 
e perdendo a sua humanidade por meio de uma inversão de 
valores.

16  A

Uma das características mais destacadas dos fascismos é 
aquilo que se pode chamar de prática racista, preconceituo-
sa, discriminatória e de perseguição àqueles que não se en-
caixam no tipo humano padrão imaginado. A transformação 
dos não ajustados em inimigos do Estado fascista, possibili-
tando a consumação de toda sorte de violências, inclusive a 
eliminação da vida, é uma realidade adquirível quando é ne-
gado ao diferente a própria condição de ser humano, portador 
de direitos naturais inalienáveis.

17  D

Uma das características do homem moderno é a frustração 
ante a realidade com a qual se depara, pois, ao imaginar que 
rompeu com antigos moldes, vê-se, na realidade, preso a ou-
tros, criados para que haja uma alocação na sociedade.

18  A

O modelo de introjeção do ideário ariano e das políticas ale-
mãs foi conseguido com sucesso pelo governo por meio da 
utilização de propagandas em diferentes meios de comunica-
ção, criando uma imagem fortalecida de seus representantes 
e de suas ideologias, que foram assimiladas de modo eficaz 
pelos alemães.


