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CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Resolução comentada - História

1) A partir do texto, desenvolva uma reflexão argumentativa sobre os interesses que
motivaram a formação das Alianças.
Sugestão de Resposta : ao refletir sobre os interesses que motivaram os países a se
envolverem em um conflito mundial, podemos perceber que as questões econômicas e
políticas nortearam as decisões dos líderes mundiais. No cenário estabelecido no
período pré-guerra, havia países como Inglaterra e França com economias
desenvolvidas pautadas nas relações estabelecidas com suas respectivas colônias, ou
seja, tinham o controle sobre a aquisição de matéria prima ao mesmo tempo que
asseguravam o mercado consumidor para seus produtos. Nesse sentido, as
estratégias de expansionismo empreendidas pelo governo alemão ameaçam o controle
dessas relações comerciais. Assim, os interesses econômicos de autoproteção
serviram de base para a formação das alianças. De um lado ficaram os grupos com
poderes econômicos consolidados e do outro, aqueles que desejavam ampliar o poder
econômico e político, bem como aumentar suas porções de terras na África e na Ásia a
fim de elevar a exploração de recursos naturais. Vale ressaltar que durante o processo
de colonização da África e Ásia ocorrido em meados do século XIX, Inglaterra e França
ficaram com grandes territórios com muitos recursos naturais, enquanto Alemanha e
Itália tiveram acesso a porções territoriais menores e com poucos recursos.
OBS: a reposta sugerida aqui trata apenas de um recorte dos diversos motivos
norteadores da Grande Guerra.

2) Comente sobre as etapas da Primeira Guerra, elencando suas características.
Sugestão de Resposta: Conforme o texto, a Primeira Guerra teve três fases sendo a
primeira denominada de fase de movimento (1914), consistia em ocupar postos
relevantes

do

inimigo.

Durante

essa

fase

os

exércitos

constantemente na intenção de surpreenderem seus adversários.
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se

movimentavam

A fase de trincheira (1915-1917) consistiu na abertura de valas nas quais os soldados
poderiam se proteger e assegurar o domínio de determinadas regiões. Nessa fase a
insalubridade foi um adversário a mais para os militares, pois devido aos longos
períodos em condições adversas, as doença se propagavam com rapidez.
A fase final (1918) da guerra consistiu no enfraquecimento das forças militares do
bloco formado pela Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria e Itália), que resultou na
rendição e consequentemente no fim do conflito.

3) Discorra sobre os motivos econômicos e políticos que levaram à Primeira Guerra
Mundial e suas consequências para a economia mundial do pós-guerra:
Sugestão de Resposta: Ao refletir sobre a Primeira Guerra Mundial, pode parecer um
evento distante que não teve tanta relevância, como a Segunda Guerra Mundial
geralmente citada pela mídia. Entretanto, devemos considerar que a Primeira Guerra
Mundial teve início ainda no século XIX, fruto de vários eventos que corroboraram para
acirrar os ânimos entre as mais poderosas nações do mundo, dentre as quais
podemos citar disputas imperialistas, nacionalismo, corrida armamentistas, alianças
militares entre outros. O expansionismo alemão conhecido como pangermanismo,
objetivava o domínio econômico, político e militar nos países europeus, o que muito
incomodava a França. O movimento nacionalista conhecido como pan-eslavismo tinha
apoio da Rússia para dominação da Bósnia unindo assim todas as nações pelo czar
russo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, na capital da Bósnia, em 28
de junho de 1914, serviu de pretexto para que a Grande Guerra fosse deflagrada.
Entre as consequências no aspecto econômico e político do pós guerra, podemos
destacar:


A guerra deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos.
Também 13 milhões de civis perderam a vida.



Tratado de Versalhes imposto aos alemães; a Alemanha perdeu as colônias que
haviam sido anexadas ao país e foi obrigada a pagar multas entrando em crise
econômica e política.



Fortalecimento de regimes totalitários.



A Europa sofreu divisões no continente surgindo assim países como Polônia, Finlândia
e Iugoslávia.
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Motivou a criação da Liga das Nações e permitiu a ascensão econômica e política dos
Estados Unidos.



Podemos dizer que os resultados da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que a
Segunda Guerra Mundial tivesse início.

Resolução comentada - Geografia
1) (Fuvest-SP 2015) “O grupo Boko Haram, autor do sequestro, em abril de 2014, de
mais de duzentas estudantes, que, posteriormente, segundo os líderes do grupo,
seriam vendidas, nasceu de uma seita que atraiu seguidores com um discurso crítico
em relação ao regime local. Pregando um islã radical e rigoroso, Mohammed Yusuf,
um dos fundadores, acusava os valores ocidentais, instaurados pelos colonizadores
britânicos, de serem a fonte de todos os males sofridos pelo país. Boko Haram significa
„a educação ocidental é pecaminosa‟ em haussa, uma das línguas faladas no
país.”(Disponível em: www.cartacapital.com.br.Acesso em: 13 mai. 2014. Adaptado).
O texto se refere
a) a uma dissidência da Al-Qaeda no Iraque, que passou a atuar no país após a morte
de Saddam Hussein.
b) a um grupo terrorista atuante nos Emirados Árabes, país economicamente mais
dinâmico da região.
c) a uma seita religiosa sunita que atua no Sul da Líbia, em franca oposição aos xiitas.
d) a um grupo muçulmano extremista, atuante no Norte da Nigéria, região em que a
maior parte da população vive na pobreza.
e) ao principal grupo religioso da Etiópia, ligado ao regime político dos tuaregues, que
atua em toda a região do Saara.
Resposta correta: „D”.
Comentário: O Boko Haram, fundado em 2002, é um grupo terrorista islâmico atuante
na região da África Subsaariana, mais especificamente no Norte da Nigéria. A
promoção de atentados e sequestros é uma das ações constantes do Boko Haram. O
objetivo dos sequestros das meninas cristãs nigerianas era fazer delas escravas
sexuais e mulheres-bomba.
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2) Entre os atentados atribuídos ao Estado Islâmico, encontra-se o de 13 de novembro
de 2015, em Paris. Sobre esse grupo terrorista, é correto dizer que:
a) tem como principal fonte de renda a escravidão sexual.
b) apoia o governo do ditador sírio Bashar al Assad.
c) é fiel à Al-Qaeda, com quem coopera na Síria e no Iraque.
d) proclamou-se um califado em 2014, tendo à frente Abu Bakr al-Baghdadi.
e) não tem atuações fora do Oriente Médio e da Europa.
Resposta correta “D”
Comentário: Abu Bakr al-Baghdadi autoproclamou-se, em 2014, califa, isto é, o chefe
político e espiritual dos muçulmanos. O autoproclamamento ocorreu em um momento
em que o Estado Islâmico havia ganhado destaque no mundo inteiro por conta do
avanço territorial que conseguiu em meio às guerras civis na Síria e no Iraque.

3) O Estado Islâmico (EI), uma das organizações terroristas mais sanguinárias da
atualidade, tem estabelecido controle sobre vastas regiões do Iraque e da Síria. Entre
as ações que os membros do Estado Islâmico promovem contra as populações das
cidades que ocupam, podemos citar:
a) Crucificações e fuzilamento, mas proteção aos curdos.
b) Decapitações, fuzilamento, crucificações, estupro e carbonização de pessoas vivas.
c) Aliança com os sírios e fuzilamento apenas de iraquianos.
d) Aliança com os curdos e fuzilamento dos sírios.
e) Fuzilamento apenas de curdos.
Resposta correta: “B”.
Comentário: O Estado Islâmico combate, captura e promove atrocidades como
decapitações, fuzilamento em massa, crucificações, estupros e carbonização de
pessoas vivas contra curdos, sírios e iraquianos xiitas, yazidis e quaisquer outras
populações e etnias que sejam contrárias ao seu projeto de expansão territorial.
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Resolução comentada - Filosofia

1) (UNISC 2012) Apresentados os enunciados abaixo, qual deles melhor caracteriza o
tema da ética filosófica?
a) a ética filosófica estuda a maneira como as pessoas agem dentro de uma
determinada sociedade.
b) a ética filosófica consiste em um conjunto de normas relativas à vida sexual das
pessoas.
c) a ética filosófica é o estudo das normas que regem o exercício de uma determinada
profissão.
d) a ética filosófica é um discurso racional e argumentativo cujo objetivo é fundamentar
critérios para avaliar as ações humanas, seja para louvá-las ou para censurá-las.
e) a ética filosófica consiste na explicação das normas de comportamento que se
encontram na bíblia.
A alternativa correta é: letra D.
Comentários: O conceito de Ética é: parte da Filosofia que se ocupa com as reflexões
racionais sobre as noções e os princípios que fundamentam a vida moral. Sendo
assim, a ética vem contestar ou atestar as condutas postas pela moral.

2) Questão sobre Ética e Moral. O sujeito ético-moral é somente aquele que preenche
os seguintes requisitos:
a) ser consciente de si, mas não precisa reconhecer a existência dos outros como
sujeitos éticos iguais a si.
b) saber o que faz, conhecer as causas e os fins de sua ação, o significado de suas
intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais.
c) não precisa controlar interiormente seus impulsos, suas inclinações e suas paixões,
deixando-as fluir livremente.
d) dizer o que as coisas são, como são e por que são. Enunciar, pois, juízos de fato.
e) ser responsável, mas não precisa reconhecer-se como autor da sua própria ação
nem avaliar os efeitos e as consequências dela sobre si e sobre os outros.
A alternativa correta é: letra B.
Comentários: O sujeito ético e moral é aquele que reflete sobre as normas e regras da
moral, que se responsabiliza pelo que faz e entende as consequências dos seus atos.
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Resolução comentada - Sociologia

1) Cite os Estados e as políticas de Estados historicamente definidos.
Resp: Estado Absolutista - nesta forma de Estado, a realeza centralizava todas as
decisões políticas e assumia diretamente a administração econômica (política
mercantilista), a justiça e o poder militar; por isso, é também conhecido como
Absolutismo Monárquico. Foi nesse momento que se iniciou uma estrutura
administrativa burocrática e a separação entre o público e o privado. Estado Liberal este Estado era puramente burguês, pois além das decisões econômicas em favor da
burguesia, as eleições de representação política eram censitárias. Estado liberaldemocrático - composto de três poderes independentes, cujo objetivo é garantir o
equilíbrio social dentro de uma sociedade de conflitos individuais e sociais: Poder
Legislativo – responsável em criar leis, Poder Judiciário – responsável com que as leis
sejam cumpridas e o Poder Executivo – responsável em cumprir as leis. Estado
totalitário - Os Estados Totalitários podem ser de direita (conservadores), como o
caso do nazismo e do fascismo, o de esquerda (revolucionários), como os de
orientação comunistas. Mobilizam a massa através de uma ideologia ou doutrina que
prega a construção de uma nova sociedade melhor para todos, e neste sentido o
Estado justifica toda a repressão, espionagem, prisão, suspende direitos individuais e
políticos, evita-se a dissidência política, centraliza as decisões governamentais.
Estado Social-Democrático – caracteriza-se basicamente por: intervenção do Estado
na regulação da economia, desenvolvimento econômico a partir da distribuição de
renda, aumento de impostos para as classes ricas, investimento em educação,
construção de obras públicas e moradias, políticas assistenciais eficazes, estatização e
modernização de empresas, melhorias em serviços públicos, verticalização na
produção de riquezas naturais. Estado Neoliberal - Entre as principais características
do atual neoliberalismo, podemos destacar: redução do papel regulador do Estado na
economia, cortes nos investimentos públicos, privatizações de empresas estatais,
terceirização

de

serviços públicos, redução

ou

reformulação

assistenciais, desarticulação dos movimentos sociais e sindicais.
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de

programas

2) O que é um Estado Absolutista?
Resp: Estado absolutista ou Estado monárquico é a caracterização de uma construção
política centralizada, ou seja, todas as decisões são tomadas por uma única entidade.
Qualquer decisão econômica ou de justiça é facilmente tomada por quem controla o
governo. A eminência do Estado pode intervir livremente na economia e como flui essa
economia.

3) O que é um Estado liberal?
Resp: Um estado liberal é geralmente ditado pela burguesia. Os ideais pregados são
de liberdade econômica e igualdade de direitos.

4) Como a burguesia se consolidou e como a classe trabalhadora conseguiu direitos
dentro do Estado liberal-democrático?
Resp: A consolidação definitiva da tomada do poder político pela burguesia ocorreu
quando a mesma se viu obrigada a buscar apoio entre os operários e os camponeses,
assim é que a democracia foi possível. Por isso, a burguesia teve de adaptar seu
programa revolucionário para atender aos interesses da maioria da população. Esse foi
o único caminho que encontrou para assumir o poder se autoproclamando
representante dos interesses da sociedade em geral. E depois, com muitas
reivindicações, os trabalhadores do campo e da cidade foram ampliando seus direitos
e conquistando seu espaço no Estado Liberal-democrático como: o surgimento dos
partidos políticos, a partir do século XIX. Os partidos políticos passaram a ser
instrumento de representação capaz de abrigar a enorme pluralidade de princípios
políticos, ideais e valores que constituem a sociedade moderna dos Parlamentos ou
Assembleias Legislativas, os ideais e direitos para suas classes.

5) Como é composto o Estado liberal-democrático? E qual seu objetivo?
Resp: O Estado Liberal-democrático é composto de três poderes independentes, cujo
objetivo é garantir o equilíbrio social dentro de uma sociedade de conflitos individuais e
sociais: Poder Legislativo – responsável em criar leis, Poder Judiciário – responsável
com que as leis sejam cumpridas e o Poder Executivo – responsável em cumprir as
leis.
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6) Diferencie um Estado autoritário de um Estado totalitário.
Resp: No Estado autoritário, não há um ideal que mobilize a sociedade. O que
prevalece é a despolitização e a repressão governamental. Não existe apoio do povo.
No totalitarismo vale um ideal que mobilize as massas de cima para baixo, ou seja, dos
patrões aos empregados.

7) Quais são as características de um Estado social-democrático?
Resp: Intervenção do Estado na regulação da economia, Desenvolvimento econômico
a partir da distribuição de renda, Aumento de impostos para as classes ricas,
Investimento em educação, Construção de obras públicas e moradias, Políticas
assistenciais eficazes, Estatização e modernização de empresas, Melhorias em
serviços públicos, Verticalização na produção de riquezas naturais.

8) Explique a origem do neoliberalismo.
Resp: Em 1970, o Estado de bem-estar social não atendia mais as demandas e por
outro lado enfrentava um estrangulamento das receitas, o que leva a um
endividamento crescente. Essa crise no modelo de Estado social-democrático formou
as circunstâncias perfeitas para o surgimento do neoliberalismo.

9) Cite as principais características do neoliberalismo.
Resp: Redução do papel regulador do Estado na economia, Cortes nos investimentos
públicos, Privatizações de empresas estatais, Terceirização de serviços públicos,
Redução ou reformulação de programas assistenciais, Desarticulação dos movimentos
sociais e sindicais.
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