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01. O pensamento de Freud transmite a sensação de que o homem é um ser natural que tem suas características oriundas dos processos 
da natureza que regem toda a realidade viva, ou seja, a origem do homem se deve às mutações genéticas.
Vale salientar que Charles Darwin ainda não manuseava o conceito de mutação genética, que surgiria posteriormente, contudo tinha 
elaborado um pensamento em que seria fruto de um processo natural que atingiria todos os outros seres vivos.

 Resposta: B

02. O texto de Demétrio Magnoli parte do pressuposto de que o imperialismo belga buscou implantar uma divisão na sua colônia africana 
no intuito de se aproximar de um pequeno grupo intitulado de tutsi para que este auxilie a administração colonial, consequentemente, 
a exploração e a repressão sofrida pelos hutus se tornam mais acentuadas. Essa realidade perdurou no Período Colonial e até mesmo 
após independência na década de 50 do século XX, contribuindo para momentos de genocídios e de selvageria. É importante ressaltar 
que antes da entrada imperialista dos europeus na África, os registros mostram menor intensidade de genocídio, contudo, como a 
versão dos fatos, bem como de suas análises que chegam ao ocidente se originam na própria Europa, ocorre a sensação de que os 
problemas na África nascem da própria, suposta, inferioridade étnica dos negros mantendo o racismo apesar dos inúmeros debates 
sobre cidadania.

 Resposta: E

03. Embora trabalhada há muitos séculos como narrativa, a História passa a assumir um caráter cientifi co, no século XIX, com as contribuições 
da escola positivista. Segundo a escola positivista, a objetividade da História, enquanto conhecimento cientifi co, dá-se quando o material 
do historiador, o documento, assume o peso de prova científi ca dos fatos. Dessa forma, ocorre a valorização do método científi co de 
pesquisa, quando se verifi ca o triunfo do documento escrito e ofi cial. Para os positivistas, observando suas concepções políticas, só 
haveria “progresso” se houvesse “ordem”. Esses ideais infl uenciaram militares brasileiros envolvidos na Proclamação da República 
(15/novembro/1889). A ideia de luta de classes, sistematizadas pelas ideias socialistas de Karl Marx, era contestada pelos positivistas, 
pois estes defendiam governos fortes controlados por cientistas, empresários, sociólogos, administradores etc.

 Resposta: C

04. A imagem mostra Paris tendo como referência a torre Eiffel e galpões que foram utilizados para uma feira internacional que ressaltava 
os progressos científi cos da Europa da Segunda Revolução Industrial. A própria torre Eiffel foi construída para enaltecer o aço da 
siderúrgica do empresário Eiffel e deveria se manter erguida por poucos anos e, posteriormente, deveria seu aço ser vendido. Essa feira 
científi ca e cultural está inserida na fi losofi a positivista que sob o lema “ordem e progresso” enaltecia os aperfeiçoamentos da ciência 
europeia do século XIX como o uso da eletricidade, o manuseio do aço que sucedeu o ferro, o aperfeiçoamento da indústria química 
levando ao aumento da produção de fármacos (remédios) e de tintas sintéticas e, posteriormente, do uso do petróleo como fonte de 
energia para os motores de combustão interna. Todo esse avanço serviu de pretexto para que o imperialismo criasse a ideologia do 
“darwinismo social” que  afi rmava que as etnias não brancas não eram desenvolvidas e que, por isso, deveriam ser dominadas pela 
avançada etnia caucasiana.

Resposta: B

05. A questão busca entender as modifi cações que alteraram o papel da mulher no século XX. A mobilização da mulher através do 
movimento feminista contribuiu substancialmente para tais transformações. A visão tradicional da mulher, imposta pelas sociedades 
patriarcais, associada quase sempre às atividades domésticas, modifi cou-se também em virtude da inserção cada vez maior da mulher 
no mercado de trabalho. Observamos atualmente um quadro cada vez mais comum, o da mulher como chefe de família e com um 
número menor de fi lhos.

 Resposta: B

06. Com a Segunda Revolução Industrial, a Europa obteve um enorme excedente de mercadorias que buscavam avidamente por mercado 
consumidor, consequentemente a burguesia, pioneiramente a da Entente, penetrou na África, na Ásia e na América Latina numa 
política imperialista que não reconhecia as fronteiras das áreas usurpadas. Essa realidade provocou a pobreza do futuro Terceiro Mundo 
com consequências nefastas notadas vivamente ainda no início do século XXI.

 Resposta: B

07. O imperialismo europeu, ao invadir o futuro terceiro mundo para explorá-lo em busca de mercado consumidor e de matéria-prima 
para suas indústrias, precisava de uma ideologia que transmitisse a ideia de que não era uma usurpação e humilhação, o que estava 
fazendo sobre a África e a Ásia, mas sim um benefício. Dentro desse contexto, o positivismo criou o darwinismo social, onde a burguesia 
afi rmava que africanos, asiáticos e latino americanos são racialmente inferiores, ou seja, que a natureza, por motivos, supostamente, 
biológicos não gerou capacidade inata para esses povos progredirem por si mesmos. Consequentemente, o neocolonialismo não é uma 
usurpação e espoliação criada pelos europeus, pois estes iriam por intermédio da “missão do homem branco” levar o progresso para 
os “atrasados” nativos industrializando-os e impondo as regras “sadias” da Europa parlamentar e liberal, obviamente se os nativos 
discordassem deveriam ser aniquilados em nome do próprio progresso.

 Resposta: E
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08. A sociedade da “Belle Époque” foi desmontada quando a Europa foi sacudida pela Primeira Guerra Mundial que mostrou que a morte 
não era somente um objeto analisado fi losofi camente em mesas de bares ou em aulas de fi losofi a nas universidades. O confl ito militar 
serviu para gerar medo e pânico à burguesia, que passou a buscar válvulas de escape para a sua insegurança psicológica.

 Resposta: C

09. O imperialismo tinha como suporte ideológico o racismo propagado pelo suposto racionalismo do “darwinismo social”. Essa ideologia 
neocolonialista afi rmava que a ariana, ou seja, indo-europeia, tinha a superioridade racial, originada por fatores naturais, sobre as outras 
etnias, inclusive acerca da população da índia. Contudo, essa afi rmação possui uma contradição, pois como o europeu pode discursar 
sobre a tese “científi ca” de superioridade se o indiano também é ariano? Essas incoerências não foram plausivelmente respondidas, 
contudo a exploração imperialista baseada nessa ideologia capenga e na força das armas, essas sim superiores, aniquilou inúmeras 
comunidades asiáticas e africanas para que o capitalismo monopolista industrial-fi nanceiro aumentasse sua taxa de lucro.

 Resposta: A

10. A Segunda Revolução Industrial foi implantada no Japão quando as forças modernizantes do capitalismo, reunidas pelo Meigi (imperador), 
acumularam poder militar e destruíram o sistema feudal do Shogunato, que se baseava na economia agrária e no enclausuramento 
em torno das tradições seculares. Esse sistema era defendido pelos guerreiros samurais, que utilizavam técnicas militares, e que por 
isso foram destruídos pelo novo exército nipônico, que se inspirava nas armas de fogo ocidentais. Com a derrota dos shoguns, o poder 
real foi aumentado e a base imperialista do capital monopolista industrial incentivado, tornando rapidamente o Japão uma potência 
econômica e militar. É importante ressaltar que o governo japonês ressuscitou a tradição dos samurais para fortalecer a cultura nacional 
e não ser absorvido pela cultura do imperialista ocidental.

 Resposta: D
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