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01. Questão simples que exige do aluno o conhecimento de conceitos básicos, tais como: ética, política e cidadania.

 Resposta: A

02. A questão exigia do aluno o conhecimento e a compreensão de alguns conceitos políticos desenvolvidos ao longo da história, para 
relacioná-los com a fala do ex-presidente Lula. Seria mais fácil se o aluno tivesse claro que na teoria a estrutura política perseguida 
pelo governo petista era (e é) baseado em princípios marxistas.

 Resposta: E

03. Questão de interpretação textual acerca da definição de cidadania política.

 Resposta: B

04. O espaço público, desde a sua concepção, é o local adequado para a excelência e a realização do homem. E o constante movimento 
nesse ambiente de participação e interação popular que alimenta, revigora e vigia o processo democrático, as ações políticas, as 
trocas e mudanças sociais. A esfera pública política sempre foi vista como o lugar da comunicação, da deliberação, do debate e da 
participação cívica. Hoje, reconfigurada e ampliada em espaço de diversão, lazer, ócio, contatos pessoais, profissionais e outros, essa 
esfera permite a percepção dos dilemas coletivos, o reconhecimento da diversidade de pontos de vista e o exercício da liberdade de 
expressão.

 Resposta: B

05. A sociedade ocidental, na virada do milênio, obteve um imenso debate acerca dos antigos tabus, como a homossexualidade. Essa 
realidade permitiu a disseminação, apesar de protestos de grupos conservadores, do conceito de cidadania e de liberdade, em grande 
parte da população. Como consequência, antigos valores tradicionais estão sendo reavaliados, ferindo o coração e a alma da própria 
sociedade, discutindo o papel, inclusive o da família, do estado e da religiosidade. Obviamente, apesar do debate estar acelerado, as 
mudanças culturais, comportamentais, ideológicas e psicológicas são lentas.

 Resposta: A

06. O texto expressa uma análise crítica em relação ao jogo político; definindo a existência de um processo de manipulação que visa fàzer 
a sociedade brasileira acreditar-se conservadora e resistente aos instrumentos de mudança. O autor expõe essa realidade desfechando 
a sua opinião em oposição a essa realidade e caracterizando a nossa sociedade como “muito mais avançada que o sistema político”.

 Resposta: E

07. A democracia, como sistema de governo, apresenta variações históricas em sua organização e funcionamento. No mundo contemporâneo, 
atende a alguns princípios gerais, como, por exemplo: a expansão da representatividade e dos direitos igualitários de participação e de 
elegibilidade, a universalização dos direitos políticos e a garantia constitucional e jurídica desses direitos. Na definição de democracia 
presente no Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, enfatiza-se não só a participação do povo nas decisões políticas, como também a 
importância da existência de uma ordem legal permanente, garantida hoje, principalmente, na vigência de leis constitucionais estáveis.

 Resposta: C

08. O desenvolvimento da Democracia como instrumento de cidadania em Atenas foi o resultado de um lento processo de elaboração 
e contou com a incursão de ações políticas variadas, permeando administrações como a de Psistrato, Dracon, Solon e Clístenes; 
bem como com os desdobramentos do governo de Péricles. Tanto Aristóteles quanto Tucídides exaltam o conceito de cidadania pela 
necessidade e capacidade de ampla participação do indivíduo ativo.

 Resposta: C

09. A propaganda de massas foi uma das principais características do totalitarismo. Através do cinema, teatro, cartazes e até da arquitetura, 
os regimes totalitários buscavam veicular seu ideal de nação unificada.

 Resposta: E
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Resolução – Filosofia

10. O Estado Federativo é marcado pelo partilha parcial da soberania com os entes federativos, os quais abrem mão da soberania plena 
e da possibilidade de secessão, ou seja, de desligar-se da federação. Eles preservam, no entanto, diversas prerrogativas nos campos 
legislativo, jurídico, fiscal e executivo.

 A descrição apresentada no texto alude a essas características do pacto federativo, no caso, as atribuições do poder central, como 
defesa e relações exteriores, e aquelas concernentes às unidades da federação, como a elaboração de leis e de planos de ação.

 Resposta: B
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