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01. A) Esse é um problema real, mas não está em evidência nos textos. B) A democracia no Brasil não faliu e há divulgação de estatísticas 
sobre a violência contra homossexuais, divulgadas diariamente pela mídia. C) O texto 1 faz referência a acontecimentos anteriores 
à constituição de 1988. D) Desde a origem do Brasil, as práticas homossexuais são vistas como impróprias e ao longo da história 
permaneceram sem aceitação. E) Neste sentido, o Estado não praticou eugenia.

 Resposta: D

02. O crescimento da burguesia norteamericana deu-se pela ideologia liberal e puritana calvinista, na qual a religiosidade conservadora e o 
trabalho gerador de riquezas são sinais de salvação, o que gerou o fortalecimento das manufaturas dos estados do Norte, principalmente 
com a Guerra da Secessão, e do crescimento territorial com o “Destino Manifesto”.

 A Constituição norteamericana, inspirada na declaração de independência no II Congresso da Filadélfia, realçou a “Democracia” 
capitalista ao implantar a República presidencialista censitária, defendendo a liberdade pessoal e a defesa da propriedade privada 
como direitos inalienáveis do ser humano, apesar de manter a escravidão nos estados do Sul.

 Resposta: D

03. A questão traz uma comparação entre as Constituições de 1891 e 1934, especificamente quanto à questão da participação política 
dos cidadãos.

 É fundamental a percepção do que pede o comando da questão: a comparação dos artigos quanto ao gênero dos eleitores.
 Assim, está correta a opção E, que afirma que a Constituição de 1891 excluía as mulheres da participação político-eleitoral, restringindo 

a cidadania política aos homens. O voto feminino e o voto secreto foram inovações implantadas no Brasil pela Constituição de 1934.

 Resposta: E

04. A questão relaciona um problema atual, o trabalho escravo, com a defesa dos direitos humanos pelos movimentos sociais e ONGs.
 É necessário o candidato ter consciência do papel dos movimentos sociais, para viabilizar as mudanças necessárias em nossa sociedade, 

para diminuir a distância entre os mais favorecidos e as populações mais pobres.
 Na questão, o candidato deveria saber que hoje as ONGs e os movimentos sociais, tais como a Pastoral da Terra, cumprem com o 

papel de encaminhar denúncias ao Ministério Público e promoção de ações que levem o trabalhador a ter maior consciência dos seus 
direitos.

 Resposta: D

05. Todas as alternativas encontram-se corretas sobre o que seja violência e em que situações ela se manifesta.

 Resposta: E
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