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01. Questão de interpretação textual que exigia do aluno uma certa percepção acerca dos acontecimentos em esfera global após o atentado 
de 11 de setembro de 2001. Após o ato terrorista que vitimou milhares de inocentes, as formas de discriminação foram ampliados no 
processo de migração de pessoas dos países pobres para os países ricos.

 Resposta: E

02. A questão reforça que a globalização estimulou um novo tipo de cosmopolitismo, que reforça o etnocentrismo de classe e de origem 
étnica. O que faz com que alguns povos se julguem superiores a outros.

 Resposta: B

03. Enunciado de maneira menos formal, etnocentrismo é o hábito de cada grupo de tomar como certa a superioridade de sua cultura. 
Embora o etnocentrismo seja parcialmente uma questão de hábito, é também um produto de cultivo deliberado e inconsciente. A 
alternativa (B) demonstra com muita clareza a atitude etnocêntrica que proporcionou uma triste história para aqueles considerados 
impuros ou de raça inferior no período nazista.

 Resposta: B

04. O etnocentrismo tem como referência sua própria cultura, isto é, considera seus valores, costumes, suas normas e leis como parámetros 
para as outras culturas. Essa perspectiva está geralmente associada ao Eurocentrismo, ou seja, pressupõe uma superioridade cultural e 
étnica. Daí a alternativa E refletir uma posição contrária à tese central do etnocentrismo, pois utiliza um trecho da Constituição Federal 
de 1988 que diz que o Estado tem por obrigação valorizar e defender a diversidade cultural no País.

 Resposta: E

05. Os artigos mencionados no enunciado da questão mostram que a nossa Constituição garante a liberdade de manifestações culturais e 
reconhece a nossa diversidade, colocando-se no papel de protetor destas mesmas e ainda como grande fomentador dessa pluralidade.

 Resposta: A
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