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CiênCias Humanas e suas TeCnologias

Resoluções

Resolva Enem I

01. Comentário:
 Os hebreus são conhecidos pela sua identidade cultural 

calcada na observância do monoteísmo ético, que encontra 
lugar central na obediência à lei Mosaica, que, de maneira 
resumida, se manifesta nos 10 mandamentos, mas que 
na verdade se refere a toda uma doutrina que envolve 
comportamentos desejáveis, estabelecendo inclusive 
proibições aos fiéis. Mesmo sabendo que a marca do povo 
hebreu é o monoteísmo religioso, devemos lembrar que, em 
suas origens, os hebreus conheciam vários deuses dos quais 
que se destacava Iavé (YHWH). Ao longo da trajetória deste 
povo, existem registros de desvios da conduta monoteísta 
como na passagem bíblica em que Moisés, ao descer do 
monte com as Tábuas da Lei contendo os 10 mandamentos, 
encontra o povo adorando ídolos. Os hebreus foram 
submetidos a alguns momentos de subordinação a outros 
povos como foi o caso do cativeiro no Egito e do domínio 
babilônico. Por fim, indispondo-se com os valores romanos, 
foram perseguidos e acabaram dispersando-se pelo mundo 
(diáspora). Especialmente a partir do séc. XIX os judeus 
nutriram um sentimento sionista (retorno à Terra Santa – 
Jerusalém) e fundação de um Estado Judeu, fato que só se 
concretizou em 1948. O judaísmo é uma religião nacional e 
portanto os judeus, por se considerarem povo eleito de Deus, 
não fizeram esforço de converter outros povos.

Resposta correta: Item C

02. Comentário:
 A questão discute os efeitos do aquecimento global e a busca 

de alternativas para reduzir a EGE, abordando as consequências 
da produção e a exploração de etanol combustível no mundo. 
No Brasil, a conquista de novas fronteiras agrícolas implica no 
desmatamento em áreas de cerrado e Floresta Amazônica, o que 
levou o governo a lançar, em 2009, o programa denominado de 
zoneamento agroecológico onde compromete estimular o cultivo 
de cana-de-açúcar em áreas já impactadas e subaproveitadas pela 
pecuária bovina extensiva.

 A produção de automóveis inteligentes em que motores têm menor 
consumo de combustível, e o desenvolvimento de equipamentos 
industriais mais econômicos e menos poluentes estão entre as 
alternativas que buscam reduzir a emissão de gases que estimulam 
o aquecimento global.

Resposta correta: Item D

03. Comentário:
 As civilizações acima deixaram importantes legados para 

o mundo moderno e contemporâneo. Entre as opções, a 
que se mostra pertinente é a que relaciona os fenícios e sua 
talassocracia (comércio marítimo) às práticas mercantilistas, 
pois, os mesmos valorizavam com frequência os metais 
preciosos, promoveram tráfico de escravos, fundaram colônias 
e feitorias, estabeleceram monopólios de determinadas 
atividades, se destacaram pelo desenvolvimento de 
manufaturas, da navegação e construção naval. Apesar dos 
persas terem criado o sistema de satrápias, que a princípio 
representava uma descentralização política, consiste em uma 
extrapolação dizer que os sátrapas governavam sem controle 
do rei, afinal a atividade dos inspetores, denominados 
de “olhos e ouvidos do rei”, era justamente fiscalizar a 
atuação do sátrapa. Embora os cretenses tenham de fato se 
destacado pelo comércio marítimo, assim como os fenícios, 
não coube a Minos a introdução de uma moeda padrão, 
sendo essa iniciativa obra do soberano persa Dario. Ainda que 

encontremos entre os fenícios alguns traços de globalização, 
como se encontram entre os navegadores portugueses na fase 
moderna, é equivocado afirmar que o sistema de estradas 
e de mensageiros foi obra dos fenícios, sendo de fato mais 
uma realização persa.

Resposta correta: Item B

04. Comentário:
 A água potável do Planeta está atingindo níveis críticos, uma 

vez que apenas 2,5% da hidrosfera é doce. E, ainda, parte das 
reservas de água doce está sendo poluída: através dos esgotos 
domésticos e industriais não tratados, do uso indiscriminado de 
agrotóxicos na agricultura; desperdiçada através da irrigação de 
plantações, mau uso de água tratada; ocupação de áreas de 
mananciais, desertificação de regiões desmatadas. Mesmo países 
com grandes reservas hídricas, como é o caso do Brasil e EUA, 
enfrentam problemas com abastecimento de água em algumas 
regiões. Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para 
alterar a lógica do uso de água é a ampliação de sistemas de 
reutilização hídrica.

Resposta correta: Item A

05. Comentário:
 O Positivismo é uma escola filosófica nascida na Segunda 

Revolução Industrial, por Augusto Comte, que acredita na 
importância da ciência no aperfeiçoamento da humanidade. 
Contudo, o Posit iv ismo entendia que o progresso 
somente ocorre dentro da perspectiva da elite burguesa; 
consequentemente, a ciência histórica passa a ser tratada 
como uma ciência exata, semelhante à física, onde o método 
científico encontra apenas uma conclusão nas experiências. 
Outras escolas, como a marxista, acreditam que a história é 
uma ciência humana, pois não existe uma única análise sobre 
o passado, mas sim várias, pois cada uma é verdadeira ao 
transmitir a visão do estudioso.

Resposta correta: Item E

06. Comentário:
 A balança comercial brasileira registrou nos últimos anos um 

período de superávit. Os chineses são responsáveis pelo volume 
mais alto de comércio (soma de exportações e importações) com 
os brasileiros. Merece destaque também os países do Mercosul, 
os Estados Unidos, e países da União Europeia.

Resposta correta: Item C

07. Comentário:
 A manifestação da arte numa proposta claramente 

humanizadora é uma das particularidades da cultura grega, 
principalmente quando comparada com a arte oriental. A busca 
da perfeição e dos detalhes denunciam sua visão racionalista 
e antropocêntrica, que se expressa na busca do equilíbrio e 
harmonia entre as formas – simetria. Não podemos, entretanto, 
desvincular a arte da religião, embora dentro de uma proposta 
bem mais intrigante: Os deuses não eram seres dotados de 
perfeição, tinham características humanas e que muitas vezes 
disputavam entre si o poder. Podemos concluir que o conceito 
de cultura clássica muito se deve aos gregos que contribuíram 
nos mais variados campos como na arquitetura, teatro, 
escultura, pintura, literatura entre outras.

Resposta correta: Item C
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08. Comentário:
 Para que o país possa se desenvolver, é necessário a montagem 

de uma rede de infraestrutura básica de energia, transporte e 
comunicação. A qualificação da mão de obra também faz parte 
dessa infraestrutura, onde o Brasil apresenta dificuldade em formar 
a mão de obra necessária ao seu crescimento. Sendo assim, uma 
das causas dos baixos salários é a baixa qualificação de mão de 
obra da população. Muitos especialistas no assunto alertam para 
um possível apagão de mão de obra qualificada no Brasil, o que 
seria um fato limitador do nosso desenvolvimento econômico.

Resposta correta: Item E

09. Comentário:
 A civilização Grega na Antiguidade ofereceu inúmeras contribuições 

nas mais diversas áreas para as civilizações contemporâneas. 
A cidadania e a democracia grega tinham caráter específico, pois 
permitiam apenas a alguns grupos o exercício pleno do direito 
de participação nas decisões políticas, excluindo a maior parte da 
população. O conceito de determinadas civilizações contemporâneas 
ampliava progressivamente o direito de participação nas decisões 
políticas, excluindo a maior parte da população. O conceito 
de cidadania fundamentado no estado democrático de direito 
que se construiu e se estruturou em determinadas civilizações 
contemporâneas ampliava progressivamente o direito de participação 
de um número cada vez maior de pessoa na vida política. Realmente, 
a História, no sentido de investigação, surgiu na Grécia e teve com 
Heródoto de Helicarnasso um dos seus grandes represetantes, porém 
constitui um exagero afirmar que seus relatos eram dotados de uma 
imparcialidade e sobretudo metodologia científica. O Teatro grego, 
com suas histórias cotidianas e seus gêneros de tragédia e comédia, 
constitue outra grande contribuição para o mundo contemporâneo, 
mas as peças eram encenadas sobretudo por cidadãos homens que 
na necessidade de representarem papeis femininos usavam máscaras. 
A escultura helênica realmente inspirou os artistas renascentistas e 
buscavam retratar, com riqueza de detalhes o corpo humano, mas 
não estavam desvincunladas de elementos religiosos, nem tampouco 
os renascentistas repudiavam temas religiosos. Nos Jogos Olímpicos, 
na antiguidade, era o reconhecimento e o prestígio mais que a 
recompensa econômica que motivava os competidores a participarem. 
Vencer representava individualmente a consagração do indivíduo 
elevado à condição de herói e de forma geral demostrava a supremacia 
de uma cidade-estado sobre as outras. Na fase moderna, vencer os 
Jogos Olímpicos constitui também uma representação de status frente 
as demais nações.

Resposta correta: Item E

10. Comentário:
 O processo de urbanização ocorrido no território brasileiro 

pode ser descrito como tardio, que gerou o fenômeno da 
metropolização. Sem planejamento, a população de baixa renda 
se viu obrigada a habitar as regiões com declividade acentuada, 
que são geologicamente instáveis. As políticas públicas têm-se 
mostrado ineficazes para solucionar esse grave problema sócio/
ambiental, que anualmente provoca grandes tragédias em certas 
porções do Brasil, em particular na região dos mares de morros, 
onde em 2011 morrerem 916 pessoas na Serra Fluminense, no 
que ficou conhecido como maior desastre natural do Brasil. Em 
certas porções do espaço brasileiro, esse fenômeno pode atingir 
pessoas das mais diversas condições pessoais.

Resposta correta: Item E

11. Comentário:
 Logo no início da República, por iniciativa do ministro Rui 

Barbosa, foi autorizado uma emissão monetária a fim de se 
estimular a atividade industrial no Brasil. Porém, tal iniciativa foi 
seguida de uma forte onda especulativa que provocou falências 
e desemprego. Esse processo é historicamente conhecido como 
a crise do encilhamento. Mais adiante, na gestão Campos Sales, 
foi feita uma reforma financeira a partir da renegociação da dívida 
externa (Funding Loan), através de medidas de controle e redução 
da oferta de crédito, que embora tenha gerado deflação, foi 
responsável também pela recessão econômica. Nesse contexto 
também ocorreu uma elevação dos impostos (selos) para financiar 
a realidade econômica do país. Outro fato que merece destaque 
nas questões econômicas da República Velha, foi a constante 
política de defesa do café, que pelo aumento da produção sem 
correspondência de mercado consumidor, provocou acentuada 
queda nos preços do produto. Os estados de SP, RJ e MG então 
firmaram um pacto conhecido como Convênio de Taubaté que 
tinha por finalidade valorizar artificialmente o preço do produto 
mediante intervenção do Estado na economia. Para tanto, 
realizou-se um novo empréstimo, destinado em grande parte, 
a compra e estocagem do excedente cafeeiro.

Resposta correta: Item A

12. Comentário:
 O continente africano foi palco do processo de exploração 

imperialista, e a sua delimitação geográfica sofreu a imposição 
do domínio dos países europeus, conforme a Conferência de 
Berlim, em 1884-5. Tal divisão expressou-se nos mais diversos 
níveis, conforme a classificação étnica dos povos de cada 
região e também de acordo com os interesses de absorção da  
matéria-prima a ser extraída. Nesse sentido, as áreas de maior 
concentração de pobreza acham-se circunscritas ao ambiente do 
extrativismo vegetal, ou seja, a agricultura relativa à África Subsaariana.

Resposta correta: Item E

13. Comentário:
 A transição demográfica é resultado da diminuição de taxas 

de mortalidade e natalidade, trazendo como consequência o 
envelhecimento da população. No Continente Europeu, esse 
fenômeno já foi concluído, o que tem gerado especulações 
sobre déficit previdenciário. Nesse sentido, uma política de 
atração controlada e planejada de imigrantes pode ser uma 
solução para repor a população economicamente ativa.

Resposta correta: Item C

14. Comentário:
 A corrupção eleitoral era uma das marcas da Primeira República. 

Os favores, a fraude e a intimidação garantiam aos grupos 
oligárquicos o controle político nacional. Porém, esse cenário 
foi se alterando e o modelo político desgastado entrou em crise. 
A partir de 1910 se apresentavam já alguns sinais do desgaste 
do modelo oligárquico, mas foi somente na década de 1920 que 
esse processo se acentuou. Entre os grupos que fizeram críticas 
aos vícios do modelo oligárquico e buscavam a moralização 
da política podemos destacar o movimento tenentista que 
tinha como bandeiras o voto secreto, visto como elemento 
indispensável no combate a corrupção eleitoral, o investimento 
em educação e a eliminação da autonomia dos estados.

Resposta correta: Item B
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15. Comentário:
 O Transporte Ferroviário mostra uma eficiência bem maior do 

que o modal Rodoviário, bastante usado no Brasil. Apresenta 
maior capacidade de carga; economia de energia; maior 
segurança; menor incidência de acidentes, entre outros. 
O Brasil foi o único pais de grande dimensão territorial que fez 
a errônea opção pelo modal rodoviário.

Resposta correta: Item A

16. Comentário:
 Os Lusíadas é uma obra poética do escritor Luís Vaz de Camões, 

e faz alusão a epopeia portuguesa nas Grandes Navegações dos 
séculos XV e XVI. Como o título indica, o herói desta epopeia 
é coletivo, os Lusíadas, ou os filhos de Luso, os portugueses.  
“Mar Português” é um poema do escritor contemporâneo 
luso Fernando Pessoa no qual o poeta retrata as dores do povo 
português causadas pelas aventuras no além-mar, também 
durante o período que ficou conhecido como Era das Grandes 
Navegações.

Resposta correta: Item B

17. Comentário:
 Ao longo da história diferentes teorias demográficas foram 

elaboradas como forma de explicar o fenômeno da explosão 
demográfica. Uma das mais respeitadas diz respeito à Teoria 
Reformista, segundo a qual a pobreza e a fome são frutos das 
desigualdades socioeconômicas e esse pensamento apresenta 
uma clara influência do materialismo histórico do Marxismo.

Resposta correta: Item D

18. Comentário:
 Ainda que os gregos fossem ligados ao racionalismo a religião 

teve entre elas grande importância, a cidadania era ligada à 
origem do indivíduo nos genos, sendo-lhe permitido praticar a 
religião gentílica. Outro aspecto que comprova a importância da 
religião para os gregos está na realização dos Jogos Olímpicos. 
Os cristãos foram duramente perseguidos, especialmente pelos 
primeiros imperadores, pois seu monoteísmo, sua mensagem de 
amor ao próximo e pacifismo contrastavam com o militarismo 
escravista de Roma na fase imperial. 

 Entre os árabes, que se unificaram politicamente em torno da 
mensagem de Maomé (Islamismo), existe uma forte vinculação 
entre política e religião. A Igreja Católica, como instituição, 
exerceu, no período medieval um poder supranacional, 
interferindo por vezes em assuntos políticos, jurídicos e etc... 
Na modernidade, embora motivadas por divergências religiosas, 
as reformas protestantes, tiveram forte conteúdo político-social 
mas não somente dos burgueses, mas também de nobres que 
desejavam as terras da Igreja, de camponeses e até da realeza.

Resposta correta: Item D

19. Comentário:
 A inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito 

comum nos grandes centros urbanos industrializados, 
sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras 
ou montanhas. Esse processo ocorre quando o ar frio (mais 
denso) é impedido de circular por uma camada de ar quente 
(menos denso), provocando uma alteração na temperatura. 
esse fenômeno é comum nas madrugadas frias, durante os 
períodos do outono/inverno.

Resposta correta: Item D

20. Comentário:
 O Conflito Palestina-Israel tem se desenvolvido desde 1948, 

desde a atuação do Plano Marshall, em plena Guerra Fria. 
Apesar da sugestão da ONU quanto à criação de dois estados 
nacionais na região, Israel se tornou soberano com o apoio 
financeiro e militar dos EUA, daí o fato de diversos grupos 
terroristas de base islâmica haverem se constituído com o 
objetivo de fazer frente à tal soberania, alguns, situando-se na 
perspectiva da luta pela criação de um Estado Palestino outros, 
porém, mais radicais, objetivando a expulsão completa dos 
judeus da região em conflito. Atualmente, as ações do Hamas 
se intensificaram, tendo como objeto de atentados não mais 
as instituições associadas ao governo de Israel, mas prédios de 
civis em geral.

Resposta correta: Item C

21. Comentário:
 A classe nobiliárquica dominante egípcia, liderada pelo 

faraó, usou a pirâmide como um instrumento ideológico que 
confirmasse a autoridade do rei como deus, para que seu poder 
de exploração sobre os camponeses felás pudesse crescer.  
A contribuição da pirâmide reside no fato de que somente um 
deus, no caso o faraó, poderia ser enterrado numa construção 
daquela magnitude, e não um ser humano.

Resposta correta: Item C

22. Comentário:
 O derretimento da calota polar ártica, provocada pelo 

aquecimento global, está provocando o acirramento das 
tensões entre os países que apresentam frações das fraldas 
boreais, pois essas regiões apresentam uma infinidade de 
recursos minerais.

Resposta correta: Item B

23. Comentário:
 O tema remete a um dos principais problemas enfrentados 

na história econômica do país: A questão dos impostos.  
O aluno atento às informações oferecidas pelo texto e a fonte 
do fragmento, identificaria o Período Regencial como momento 
histórico (1838). Dentro deste contexto surgiram várias revoltas, 
dentre as quais se destaca a Farroupilha (1835 – 1845), a 
mais longa expressão de rebeldia do Período Monárquico. 
O movimento tinha como aspectos motivadores a opressão 
fiscal nas províncias promovido pela sede do Império no Rio 
de Janeiro e as facilidades concedidas ao charque platino em 
detrimento do charque gaúcho. As elites gaúchas buscavam 
também maior autonomia (descentralização do poder) para a 
província do Rio Grande do Sul.

Resposta correta: Item E

24. Comentário:
 Na indústria de alta tecnologia, os metais terras-raras são 

insumos tão essenciais quanto o carvão foi na Revolução 
Industrial. São minerais estratégicos para o desenvolvimento 
de qualquer nação. Fazem parte do grupo 17 elementos 
químicos, como o európio, o túlio, o lantânio e o ítrio, usados 
em computadores, supercondutores, smartphone, tablets etc. 
A China é dona de 87% do mercado mundial de terras raras. 
Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão entraram dias 
atrás com uma ação conjunta na OMC para denunciar supostas 
restrições da China no fornecimento.

Resposta correta: Item B



4

CiênCias Humanas e suas TeCnologias

Resoluções

Resolva Enem I

25. Comentário:
 O depoimento do soldado expressa com grande riqueza e 

exatidão, de modo específico o que ocorria no âmbito geral 
do processo de guerra entre a Alemanha e a URSS, durante 
o segundo conclave mundial. Mencionar a dureza dos russos; 
criticar o modus operandi com que atuavam escondidos na 
cidade; situar no final do texto a ideia de sobrevivência, vitória e 
volta ao lar, são exemplos claros da amplitude dessa percepção, 
tornando-se um importante documento para a compreensão 
da derrota nazista contra os soviéticos.

Resposta correta: Item A

26. Comentário:
 A revolução trazida pela microeletrônica, o advento dos 

computadores e, sobretudo, a invenção da Internet, constituem 
a base tecnológica para essa nova forma de organização das 
sociedades, a era da informação, da Sociedade em Rede, pois 
disseminam a informação em níveis nunca antes experimentados.

Resposta correta: Item C

27. Comentário:
 A imagem I mostra deuses egípcios numa clara alusão ao seu 

politeísmo, é importante salientar que a maioria das civilizações 
do crescente fértil era idólatra e acreditava que a guerra 
diminuiria o poder dos deuses dos outros povos. Já a segunda 
imagem, que representa a estrela de Davi, liga-se à crença 
em Jeová que é um grande atributo da fé judaica (hebraica)
ao implantar o monoteísmo ético servindo de base para a 
criação da crença cristã e muçulmana. Segundo a tradição, 
a religiosidade hebraica originou-se com o patriarca semita 
Abraão e purificou seus aspectos filosóficos no Êxodo, liderado 
por Moisés, bem como no Cativeiro da Babilônia.

Resposta correta: Item A

28. Comentário:
 Podemos verificar que a exclusão social é um fenômeno histórico 

e precisa de entendimento teórico para que haja reflexão e, 
consequentemente, diminuição de desigualdades, visto que esse 
é o fator desencadeante do processo de desigualdade social.

 A imigração no Brasil foi, incialmente, uma iniciativa de 
colonização e povoamento. Esse projeto foi arquitetado pelo 
rei D. João VI e, posteriormente, pelo imperador D. Pedro I. 
A colonização continuou a ser efetuada pelo imperador 
D. Pedro II, durante o Segundo Reinado.

 A princípio, o governo brasileiro sempre reconheceu, desde a 
independência, que a imigração estrangeira seria indispensável.

Resposta correta: Item C

29. Comentário:
 A democracia ateniense surgiu como uma adaptação política à 

ascensão dos comerciantes que se uniram, administrativamente, 
às classes inferiores para isolar o poder moribundo da 
monárquica nobreza. O poder político ficaria centralizado nas 
mãos de homens nativos, ricos ou pobres, que reunidos na 
praça, agora decidiriam os rumos da pólis de forma direta em 
votações livres e minuciosas, vale salientar que os cidadãos eram 
compostos por 10% da população, pois mulheres, estrangeiros 
e escravos estavam marginalizados das decisões políticas. 
O termo democracia era usado porque os cidadãos eram 
agrupados em demos sem diferenciação por berço ou riqueza, 
consequentemente a maior parte de participantes da Eclésia 
era de cidadãos pobres. A democracia não uniu politicamente 
o povo da Hélade, já que o espírito de independência entre as 
polis era gigantesco, bem como as divergências ideológicas 
entre a comercial Atenas e a aristocrática Esparta. 

Resposta correta: Item B

30. Comentário:
 A liberdade constitui um dos problemas da sociedade 

contemporânea porque, entre outros temas, trata dos limites 
da vida coletiva. A concepção de liberdade para Jean Paul 
Sartre (1905-1980), expressa especificamente, na obra  
O Ser e o Nada - ensaio de ontologia fenomenológica (1943) 
e O Existencialismo é um Humanismo (1946), nos diz que a 
liberdade é condição fundamental da ação e o homem está 
condenado a ser livre. Veremos em sua obra que, para Sartre, 
o homem é livre e sua ação é intencional. O que importa é o 
caráter intencional; é mesmo essa intencionalidade da ação 
humana que merece destaque. Para o existencialista, portanto, 
não há desculpas. Não há Deus ou natureza a quem culpar 
por nosso fracasso. A liberdade é incondicional e é isso que 
Sartre quer dizer quando afirma que estamos condenados a 
sermos livres: “Condenado porque não se criou a si próprio; 
e, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é 
responsável por tudo quanto fizer”. Para um existencialista, o 
homem é condenado a se fazer homem, a cada instante de 
sua vida, pelo conjunto das decisões que adota no dia a dia.

Resposta correta: Item C

31. Comentário:
 O comércio foi intensificado, de forma pioneira, pelas navegações 

fenícias no mar mediterrâneo e, principalmente, quando cretenses 
e gregos o organizaram através de pólis como Atenas. Contudo, 
para a Europa medieval, o sistema comercial vai ter grande 
impulso quando as invasões dos bárbaros normandos chegarem 
ao fim no século IX e o renascimento agrícola se fizer presente 
na Baixa Idade Média. Esse florescimento econômico vai provocar 
o fortalecimento do comércio em feiras e burgos, gerando o 
nascimento da burguesia que vai valorizar a urbanização e a busca 
pelo racionalismo, sendo o embrião de futuras transformações 
radicais na sociedade. 

Resposta correta: Item E

32. Comentário:
 Um relatório elaborado pelo Banco Mundial, adivertiu para o 

fato das guerras do Século XXI serem motivadas pela água, que 
passara a ser denominada de ouro azul. As tensões ja ocorrem 
em certas partes do globo, em especial nos Continentes 
asiaticos e africano. Apesar do rio Nilo ser perene, cortar o 
Deserto do Saara, países como Egito e  Etiópia ja travam disputas 
diplomáticas pela água dessa importante bacia hidrográfica;  
No Brasil, nos últimos anos, tem aumentado a pressão hídrica, 
devido a diversos fatores como a baixa pluviosodade dos últimos 
anos, desperdício e elevado consumo agrícola, industrial e 
residencial;  Os maiores consumidores de água potável são o 
agrícola (70%) industrial (22%) e residencial (8%).

Resposta correta: Item B

33. Apenas 2,5% da água do planeta é doce e sua utilização varia 
de acordo com as diversas atividades humanas. O setor da 
atividade econômica que mais utiliza água é a agropecuária, 
que responde por 70% de toda a água retirada dos rios, lagos 
e lençóis freáticos do mundo. A atividade industrial consome 
20% da água e o consumo humano, 10%.

 As utilizações de técnicas de irrigações agrícolas produzem 
impactos sociais, econômicos e ecológicos, uma vez que a 
água destinada à irrigação transporta resíduos de fertilizantes, 
de defensivos, de herbicidas e de outros elementos tóxicos de 
volta para os rios.

Resposta correta: Item B
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34. Comentário:
 Kant questionou o racionalismo e o empirismo, ao longo de 

vinte anos de pesquisas, originando o pensamento que ficaria 
conhecido como criticismo kantiano. Uma crítica tanto ao 
racionalismo como ao empirismo, daí chamado de criticismo, 
fortalecendo a base da ciência contra os ataques dos céticos. 
Podemos afirmar que o criticismo também diz respeito à 
filosofia da ciência.

Resposta correta: Item D

35. Comentário:
 Cerca de 805 milhões de pessoas no mundo, uma em cada 

nove, sofrem de fome crônica no mundo, segundo o relatório 
O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, divulgado hoje, 
pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO). No entanto, o relatório apontou que apesar 
do progresso significativo geral, ainda persistem várias regiões 
que ficaram atrás. Na África Subsaariana, mais de uma em 
cada quatro pessoas continua com fome crônica. A Ásia abriga 
a maioria dos famintos – 526 milhões de pessoas. A América 
Latina e o Caribe são as regiões que fizeram os maiores avanços 
na segurança alimentar.

Resposta correta: Item B

36. Comentário:
 O Império Romano do Oriente, também chamado de bizantino, 

teve como grande expoente político o imperador Justiniano, que 
preservou o direito romano com o código que leva o seu nome e 
conseguiu aprofundar seu poder político através do cesaropapismo, 
onde o Estado podia interferir em assuntos religiosos. Com o Cisma 
do Oriente, a Igreja Ortodoxa dividiu o cristianismo e preservou o 
monoteísmo nas terras sagradas da palestina.

Resposta correta: Item C

37. Comentário:
 Em recente encontro entre representantes da Organização das 

Nações Unidas, da União Europeia e da Liga Árabe, foi decidida 
a integração de esforços para conter a expansão de jihadistas 
do Estado Islâmico em território por eles dominado, que 
compreende principalmente o norte do Iraque e o nordeste da 
Síria. A intervenção ocidental a seus aliados locais, no entanto, 
deverá restringir-se a suporte logístico, apoio material e a ações 
militares pontuais, como bombardeios em posições sob controle 
dos rebeldes do Estado Islâmico. Essa intervenção é fundamental, 
pois o governo sírio enfrenta uma insurreição popular contra o 
governo do ditador Bashar Al-Assad, e o Presidente do Iraque 
admitiu não ser totalmente capaz de conter a expansão dos 
jihadistas em seu país. O Irã, a Rússia e a China, a despeito de 
contrários ao Estado Islâmico, por interesses político-estratégicos 
diversos, não apoiaram uma intervenção na região. Os curdos 
receberam armas para auxiliá-los no combate ao Estado Islâmico, 
a despeito da desaprovação da Turquia. Os curdos insurgentes são 
considerados inimigos do Estado turco.

Resposta correta: Item C

38. Comentário:
 O Feudalismo, ocorrido na Idade Média Ocidental, foi a junção 

do primitivismo bárbaro do comitatus, beneficium e direito 
consuetudinário com o colonato e a Igreja Católica de Roma. 
Essa realidade caracterizou-se pela ruralização, inexistência de 
Estado, economia de subsistência e fundamentalismo religioso, 
contribuindo para a exagerada perseguição sobre os hereges 
na fogueira da Santa Inquisição.

Resposta correta: Item E

39. Comentário:
 As cidades médias (de 100 mil até 500 mil habitantes) 

registraram as maiores taxas de crescimento populacional 
anual de 2000 a 2012, segundo informações do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística).O órgão mostra que o Brasil 
ganhou 3.191.087 habitantes em relação a 2010 e passou 
a ter uma população estimada em 205 milhões de pessoas.  
O fenômeno do maior crescimento populacional nas cidades 
de médio porte está relacionado, principalmente, ao aumento 
da migração entre moradores de pequenas cidades (de até  
100 mil habitantes) em busca de melhores condições de vida, 
o que inclui emprego e estudo.

Resposta correta: Item A

40. Comentário:
 Na Idade Média, o rico Império Bizantino, que se situava no 

Oriente e era herdeiro do racionalismo greco-romano, passou 
a ter vida própria e independente da cidade de Roma, que 
estava em plena decadência devido às invasões bárbaras. Essa 
realidade gerou uma decadência na Europa representada pelo 
feudalismo, e um avanço cultural e econômico no Oriente. 
O Cisma do Oriente em 1054 situa-se nessa realidade, que, 
somada a algumas divergências dogmáticas como ao caráter 
da santíssima trindade, celibato e dualidade do Cristo, levaram 
os bispos orientais, patriarcas, e imperadores de Constantinopla 
a se distanciarem do bispado de Roma (papa), do Vaticano 
católico, surgindo a Igreja Ortodoxa.

Resposta correta: Item C

41. Comentário:
 Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs a divisão 

regional do Brasil em três regiões geoeconômicas ou complexos 
regionais. Essa divisão tem por base as características  
histórico-econômicas do Brasil, ou seja, os aspectos da 
economia e da formação histórica e regional. Essa divisão não 
respeita o limite político entre as regiões.

Resposta correta: Item D

42. Comentário:
 A economia venezuelana gira basicamente em torno de um 

único produto: o petróleo. Todo o resto das atividades exercidas 
no país está, em maior ou menor grau, ligado à produção 
petrolífera, a quinta maior do mundo, onde o país é um 
importante exportador de petróleo para os EUA.

Resposta correta: Item D

43. Comentário:
 A questão explora o saber do educando acerca da personagem 

inspirada no conde Vlad e o fascínio dos adolescentes e jovens 
sobre as novas abordagens acerca dele, procurando relacionar 
o interesse do jovem contemporâneo ao novo comportamento 
juvenil, fruto das atuais manifestações culturais que levam o 
jovem a sonhar com o amor eterno mesmo diante do liberalismo 
sexual das sociedades urbanas.

Resposta correta: Item C

44. Comentário:
 Ocorreram várias denúncias de corrupção, formando uma 

grande pressão sobre o governo de Fernando Collor. Daí, jovens 
se manifestaram nas ruas de diversas cidades em defesa da ética 
e transparência da condução dos interesses públicos. Assim, a 
juventude tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no 
processo de Impeachment do então presidente Collor. 

 Resposta correta: Item E
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45. Comentário:
 O Brasil se destaca no âmbito mundial pelo fato de possuir a 

mais avançada, do ponto de vista tecnológico, na produção e no 
uso do etanol como combustível, com produção estimada em 
15 bilhões de litros. Todavia, essa modernidade contrasta muitas 
vezes com condições degradantes de trabalho, onde podemos 
constatar a superexploração de um exército de boias-frias.

Resposta correta: Item C

46. Comentário:
 O termo em destaque representa a mudança na relação entre 

o homem e a natureza no contexto da Revolução Neolítica. 
De simples coletor, o homem passou a atuar na natureza, 
reproduzindo plantas por meio da agricultura; interferindo na 
reprodução dos animais, que domesticou para obter, além de 
alimentos, vestimentas e força motriz para suas atividades; e 
atuando na reordenação dos espaços, adaptando-os as suas 
necessidades, com a construção de barragens e canalização de 
rios ou desmatamento de florestas.

Resposta correta: Item A

47. Comentário:
 A região Centro-Oeste destaca-se por ser a maior exportadora 

de grãos (soja) e pelo predomínio de agronegócios (soja, milho, 
algodão, cana, carne). Apesar da expansão industrial no setor 
farmacêutico, automobilístico e de beneficiamento de cereais, 
apresenta a menor porcentagem do país no setor secundário.  
As outras regiões são: I – Norte, III – Nordeste, IV – Sul e V – Sudeste.

Resposta correta: Item D

48. Comentário:
 A questão ratifica a preocupação das questões do Enem com 

relação ao meio ambiente. Aqui, temos a severidade que o 
solo sofre por agentes externos e seus impactos, bem como o 
deslizamento de terras. Vários fatores contribuem para essas 
tragédias, como é citada na própria questão. Uma ação aplicada 
para reduzir as chances desses movimentos (deslizamentos) é 
a drenagem do solo.

Resposta correta: Item B

49. Comentário:
 Apesar de o Brasil representar um exemplo clássico de 

democracia representativa, que em tese os princípios de 
um estado democrático de direito são respeitados, devemos 
lembrar que, diferentemente do que ocorre no poder 
Executivo e no Legislativo, em que o cidadão escolhe por voto 
direto seus representantes, a composição do poder Judiciário 
obedece a critérios específicos, em que os magistrados se 
submetem a concursos e (ou) são indicados pelo Executivo. 
Em decorrência deste e de outros fatores, observamos que 
para o cidadão comum, o poder Judiciário é pouco assimilado, 
quer seja no entendimento da sua composição ou mesmo 
da sua atuação nos mais diversos níveis. A morosidade com 
que os processos são julgados também contribuem para 
a opinião geral da população que vê com certa reserva e 
até descrença a eficácia deste importante poder que tem 
função de zelar pela aplicação e interpretação das leis nas 
mais diversas instâncias. Nesse contexto, atua como órgão 
de cúpula do Judiciário o Supremo Tribunal Federal (STF), 
que tem como função primordial zelar pela Constituição 
Federal, apreciando casos que envolvam lesão ou ameaça a 
ela. Este órgão é composto por 11 ministros indicados pelo 
Executivo, devendo os mesmos serem aprovados por maioria 
absoluta dos senadores.

Resposta correta: Item D

50. Comentário:
 As invasões bárbaras germânicas na Europa contribuíram 

para a queda do Império Romano ocidental, que já estava em 
decadência devido à crise do escravismo. Após as invasões 
germânicas no século V, a Europa entrou num processo 
de instabilidade devido à desestruturação das instituições 
implantadas por Roma. Consequentemente, o Ocidente 
passou a ser ruralizado, sua economia ficou pobre, baseada 
numa agricultura de subsistência, a política se aproximou de 
uma espécie de anarquia, pois os bárbaros desconheciam 
o Estado e a cultura distanciou-se do racionalismo greco-
romano. Entretanto, o Oriente com o Império bizantino 
continuou poderoso e rico, como pode ser observado no 
governo Justiniano, em Constantinopla, que conseguiu elevar a 
economia comercial internacional, centralizando o poder estatal 
no que seria chamado, posteriormente, de cesaropapismo, e 
preservou a cultura clássica com o direito bizantino e várias 
“escolas” que aperfeiçoaram o racionalismo. É importante 
ressaltar que os bárbaros tinham um “primitivismo” notado 
pelo seu estilo de vida que se baseava no “comitatus”, 
“beneficium” e direito consuetudinário, que são próprios de 
comunidades nômades ou seminômades.

Resposta correta: Item A

51. Comentário:
 O mapa proposto pela revista britânica busca orientar os 

investimento a partir dos chamados fatores locacionais, ou seja, 
aqueles que justificam  a instalação de certos equipamentos 
devido à presenca de fatores como legislação fiscal/ambiental 
flexível, doação de terrenos em áreas privilegiadas, insenção 
fiscal, mão de obra barata, infraestrutura, entre outras.  
Pelo mapa podemos constatar ques os estados de Sao Paulo e 
Rio de Janeiro apresentam as melhores, condições, enquanto 
que as piores são encontradas no Amapá, Maranhao e Piaui.

Resposta correta: Item E

52. Comentário:
 A expressão “Fardo do homem branco” é um termo ideológico 

que revela o caráter impositivo do neocolonialismo sobre 
continentes como a África e a Ásia; uma promessa não 
cumprida de desenvolvimento econômico e civilizatório ao 
preço de uma presença exploradora.

Resposta correta: Item C

53. Comentário:
 No mapa que representa os biomas existentes no Brasil, 

podemos perceber a presença do processo de desertificação. 
Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação, a desertificação é “a degradação da terra nas 
regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de 
vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades 
humanas“. No Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação  são 
as regiões de clima semiárido ou subúmido seco, encontrados 
no Nordeste brasileiro e norte de Minas Gerais.

Resposta correta: Item A

54. Comentário:
 A questão traz a imagem de uma mulher exercendo uma 

atividade doméstica na Grécia Antiga e outra da primeira 
mulher a chegar ao cargo de presidente do Brasil. As imagens 
já servem para ilustrar que no Brasil atual a mulher tem direitos 
políticos idênticos aos dos homens, podendo exercer qualquer 
cargo, inclusive o de mandatário máximo da nação. Tal fato 
não era possível em Atenas, berço da democracia grega, 
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onde as mulheres não possuíam direitos políticos e deviam 
realizar apenas atividades domésticas, estando submissas aos 
homens. Atualmente, a democracia brasileira apresenta muitas 
diferenças e evoluções em relação à Grécia Antiga. O voto é 
secreto, universal e obrigatório, para todos os cidadãos maiores 
de 18 e menores de 70 anos, sendo ainda facultativo para 
maiores de 70 anos, jovens entre 16 e 18 anos e analfabetos, 
independente de renda, religião, etnia ou sexo. Vale lembrar que 
analfabetos podem votar, mas não podem disputar eleições.

Resposta correta: Item D

55. Comentário:
 A plantation lusitana e o lucrativo tráfico negreiro impuseram uma 

grande quantidade de etnias negras em solo negro num sistema 
escravocrata que pode ser considerado um dos maiores êxodos 
forçados que a humanidade já presenciou. Apesar do sistemático 
aculturamento promovido pela catequese da contrarreforma 
católica, as etnias negras conseguiram aglutinar suas diversas 
crenças na religiosidade afro-brasileira do candomblé, que se 
mesclou com elementos católicos e indígenas. É importante 
ressaltar que os rituais sofreram mudanças com o passar do 
tempo, bem como com a etnia hegemônica na região.

Resposta correta: Item C

56. Comentário:
 A Rússia se destaca nas trocas mundiais de comércio por 

fornecer importantes commodities minerias, em especial 
os hidrocarbonetos que são o gás natural e o petróleo.  
As importantantes fontes de energia são fornecidos aos países 
europeus através de um complexo de dutos que na sua maioria 
cortam o território ucraniano.

 Resposta correta: Item D

57. Comentário:
 As notícias do enunciado da questão remete a dois 

importantes momentos da história recente do nosso país, 
em que se observaram grandes mobilizações sociais.  
Trata-se da Campanha “Diretas Já”, que marcou a transição 
para democracia no início da década de 1980, e da Primavera 
Brasileira em junho deste ano.

 Na década de 1980, a mobilização era em torno da 
concret i zação do processo de redemocrat ização 
simbolicamente representado com o reestabelecimento 
das eleições diretas para presidente da República. Entre os 
anos de 1983 e 1984, milhares de pessoas foram às ruas 
em todo o país, engajando-se na campanha “Diretas Já”. 
No entanto, em uma manobra dos setores conservadores no 
Congresso, a Emenda Dante de Oliveira, que encaminhava 
o retorno das eleições diretas para presidente, acabou não 
sendo aprovada, gerando um forte sentimento de frustração 
naqueles que viam tão perto a redemocratização do país. 
Porém, o contexto político foi profundamente alterado 
pelas diversas mobilizações sociais em favor da democracia. 
O quadro econômico de crise e a crescente mobilização 
social tornaram irreversível o processo que culminou com a 
eleição do primeiro civil para presidente após quase 21 anos 
de regime autoritário. De fato, o PMDB soube bem explorar 
o contexto político de desgaste do governo, aproveitando a 
dissidência resultante da indicação de Maluf pelo PDS, para 
montar a frente denominada de Aliança Democrática (PMDB 
+ PFL), lançando como candidato à presidência o moderado 
Tancredo Neves, considerado um especialista em conciliações 
políticas, que teria como vice José Sarney, ex-representante 
do PDS. Esperava-se que, dessa forma, mesmo que por voto 

indireto (Colégio Eleitoral), que a chapa aglutinasse elementos 
de diversas tendências contrárias à candidatura do PDS. 
Em relação a letra “A”, é possível perceber que de fato as redes 
sociais tiveram fundamental importância nas mobilizações 
sociais de junho de 2013, mas devemos lembrar que mesmo 
sem este aparato tecnológico, a campanha “Diretas Já” 
reuniu milhares de pessoas em diversas partes do Brasil e 
não somente no eixo Rio-São Paulo. Ainda no embalo das 
comparações entre os dois momentos, percebemos que 
mesmo que expressassem um ideal de cidadania e brasilidade, 
temos que identificar que possuíam diferenças em seu grupo 
principal de reivindicações. Enquanto nas Diretas o mote era a 
redemocratização, mais ligada à restituição dos direitos civis, 
as manifestações mais recentes tinham como ponto central o 
combate à corrupção e ao questionamento do poder público, 
no que se refere aos investimentos em áreas sociais e com os 
gastos em megaeventos esportivos. 

 No que se refere à letra “D”, apenas o movimento das 
Diretas se enquadra no que podemos chamar de movimento 
suprapartidário, mesmo tendo como um dos símbolos o 
deputado Ulysses Guimarães, apelidado de senhor Diretas, que 
era presidente do PMDB, já que nas diversas manifestações 
espalhadas pelo país políticos de diversas legendas procuraram 
colocar de lado suas diferenças em favor de um propósito 
maior. Nas mobilizações de junho de 2013 era claro a rejeição 
da participação de políticos e legendas nas manifestações. 
Por fim, nos dois momentos em que essas manifestações 
ocorreram, o quadro econômico era de instabilidade ou 
estagnação econômica, o que torna a letra “E” falsa.

Resposta correta: Item C

58. Comentário:
 A pecuária é o grande motivo para o desmatamento da 

Amazônia. 75% da área desmatada na região é ocupada 
pela pecuária. São 70 milhões de bovinos, numa ocupação 
de quase uma cabeça de gado por hectare, o que representa 
uma pressão muito forte em direção à degradação ambiental. 
A pecuária ali é altamente rentável em comparação com 
outras regiões, devido à disponibilidade de terra barata e 
leva, além do desflorestamento, à abertura de estradas.  
A construção dessas rodovias também aumenta a devastação, 
mostrando que o processo de ocupação da Amazônia se 
tornou autônomo, apesar da redução de incentivos públicos. 

 O desaparecimento de grandes massas de vegetação 
provoca um aumento da temperatura da Terra, o que piora 
as consequências do efeito estufa, que, a sua vez, repercute 
na mudança climática do planeta. Além disso, isso incide na 
destruição dos ecossistemas, com a conseguinte perda da 
biodiversidade.

Resposta correta: Item B

59. Comentário:
 A foto demonstra a postura religiosa e política adotada 

pelos grupos de oposição ao atual governo egípcio de Hosni 
Mubarack. Demonstra a herança atávica de um povo, cujo 
passado foi marcado pela teocracia. Na atualidade, em face da 
predominância muçulmana do caráter religioso, a mentalidade 
egípcia, comumente, não separa o aspecto religioso do 
aspecto político. Desse modo, o flagrante em pauta revela a 
crença na atuação de fatores místicos que venham a ensejar 
a derrocada do regime ditatorial que já dura cerca de três 
décadas. 

Resposta correta: Item B
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60. Comentário:
 Mesmo tendo origens diferentes, o ideal de cidadania sempre 

foi um valor importante entre as póleis gregas, ainda que 
nem todas tenham conhecido ou praticado a democracia. 
No entanto, o aluno para chegar a resposta deveria saber 
distinguir os dois principais modelos de cidades-estados em 
termos geográficos, além das instituições sociais, políticas e 
econômicas em cada uma delas. Vale lembrar que a cidade-
estado de Atenas na região da Ática teve origem na invasão 
de um povo conhecido como jônios, mais voltados para a 
filosofia. Tendo experimentado muitas formas de poder, Atenas 
se destacou pela estruturação da democracia. Tratava-se  
de uma democracia direta em que somente os eupátridas 
eram portadores de direitos políticos estando os estrangeiros, 
mulheres e obviamente os escravos excluídos da vida 
política. Em Atenas os escravos eram a base da mão de obra.  
Já Esparta surgiu da conquista dos dórios na região da Lacônia 
ou Lacedemônia, sendo esta cidade-estado mais voltada para 
a guerra e para o esporte. Por essa razão era proibido aos 
cidadãos de Esparta exercer atividades que lhes distanciasse 
do treinamento militar e das práticas esportivas. O trabalho era 
feito por servos do Estado conhecidos por Hilotas que exerciam 
um trabalho análogo ao trabalho escravo. A partir de uma 
legislação atribuída a Licurgo, os espartanos desenvolveram 
sua trajetória política alicerçada em um modelo aristocrático 
e oligárquico. Dessa forma, observamos que reconhecer a 
cidadania nem sempre é estabelecer um modelo democrático 
de governo, afinal Esparta não conheceu a democracia, mas 
reconhecia os esparciatas, descendentes dos conquistadores 
dóricos, como cidadãos legítimos.

Resposta correta: Item E

61. Comentário:
 Com base na tabela apresentada, observamos a queda na 

taxa de fecundidade em todas as regiões brasileiras, tendência 
verificada a partir da década de 1970, como consequência 
de transformações socioeconômicas como urbanização da 
população, maior acesso à informação, aumento do número 
de mulheres no mercado de trabalho, entre outros.

Resposta correta: Item D

62. Comentário:
 A humanidade nasceu com uma capacidade cerebral 

espetacular, contudo as primeiras comunidades humanas, 
e algumas atuais, não possuíam o método científico. Por 
isso, suas perguntas sobre a natureza ou existenciais eram 
respondidas sem estrutura científica ficando no mundo 
das histórias fantásticas, ou seja, da mitologia. A história 
dessas comunidades deve ser estudada porque mostram a 
capacidade humana em prosseguir na sua vida tendo ou não 
aporte maquinal ou, supostamente, de avanço intelectual. 
O estudo dessas comunidades ocorre através de inúmeras 
fontes históricas, como a música e a pintura.

Resposta correta: Item A

63. Comentário:
 Ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir da 

elevação da temperatura de uma área urbana se comparada 
a uma zona rural, por exemplo. Isso quer dizer que nas 
cidades, especialmente nas grandes, a temperatura é superior 
a de áreas periféricas, consolidando literalmente uma ilha 
(climática). A oscilação de temperatura entre o centro de uma 
grande cidade e uma zona rural pode variar entre 4°C, 6°C ou 
até mesmo 11°C; o que proporciona muitos inconvenientes 

à população em virtude dos incômodos que o calor 
excessivo provoca, sem contar que ocasiona um significativo 
incremento no consumo de energia elétrica, usada para 
funcionar refrigeradores (ar condicionado), principalmente 
para climatizar residências, escolas, universidades, comércios 
e indústrias. Na área rural e florestal, a cobertura vegetal 
possibilita o processo de evaporação e evapotranspiração, 
amenizando as temperaturas, o que não acontece nas grandes 
cidades que estão impermeabilizadas e sem cobertura vegetal.

Resposta correta: Item D

64. Comentário:
 Ao longo do processo de evolução econômica do Brasil o café 

ganhou destaque como um importante produto da pauta de 
exportação. A sua relação com poder se estabeleceu com a 
estrutura partidária no Segundo Reinado e continuou mais 
forte ainda nas primeiras décadas republicanas. A França, um 
dos maiores apreciadores do produto ainda nos dias atuais, 
tem uma relação histórica com a introdução do café no Brasil, 
embora a mão de obra imigrante que se fez mais presente na 
sua produção inicial fora a dos italianos.

Resposta correta: Item D

65. Comentário:
 Explosão demográfica é o aumento elevado e repentino da 

população de seres humanos. É frequentemente associada a 
avanços tecnológicos, tendo a maior delas ocorrida no século 
XX da era cristã. O aumento brusco da população leva a um 
aumento também brusco do território ocupado, e tem alguns 
efeitos ambientais e econômico-sociais catastróficos, daí a 
comparação com uma explosão. As explosões demográficas 
são observadas em duas situações:
• a introdução de novas tecnologias que reduzam a 

mortalidade (aumento na produção de alimentos ou cura 
de doenças importantes);

• em períodos de guerra ou grandes calamidades, em que 
a sobrevivência da sociedade está ameaçada, registra-se 
importantes aumentos das taxas de natalidade. Neste caso, 
a “explosão” também é chamada de baby boom.

 A explosão demográfica ocorrida no Brasil foi verificada no 
pós- Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu a revolução 
médico-sanitária, que resultou na redução da taxa de 
mortalidade, sem alterar a alta natalidade.

Resposta correta: Item B

66. Comentário:
 O governo de Juscelino Kubitscheck foi um marco para a história 

brasileira porque buscou implantar a industrialização numa perspectiva 
acelerada que pode ser vista pelo slogan “cinquenta anos em 5”. Essa 
política econômica aproximou a economia brasileira das grandes 
corporações internacionais que colocaram suas multinacionais em 
solo brasileiro, bem como cederam enormes empréstimos com 
juros elevados. Essa realidade prejudicou grande parte das unidades 
industriais nacionais que ainda não possuíam tecnologia e capital 
para concorrer com o capital externo. Consequentemente, ocorreram 
falências e aumento da dívida externa. O espírito de crescimento 
acelerado penetrou na classe média que tinha criado, na zona sul 
carioca, o estilo musical da bossa nova que passou a se casar com o 
desenvolvimentismo. Outro fato relevante foi a construção de Brasília 
em pleno cerrado, que era desabitado por “brancos” ajudando a 
interiorizar o país, mas trazendo enormes malefícios, como o aumento 
da já enorme dívida externa, bem como da interna.

Resposta correta: Item E
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67. Comentário:
 A exposição de Franco Gaeta e Pasquale Villani revela o 

caráter pretextual de uma instituição que, ao se consolidar e 
se estabelecer como detentora da verdade, passa a não aceitar 
outras referências ou análises e ainda se volta contra os judeus, 
considerados infames, por participarem de modo indireto 
da condenação de Jesus e contra as feiticeiras, consideradas 
perigosas, demoníacas e supersticiosas. O fato de a perseguição 
ser recorrente, segundo os autores, é um argumento à premissa 
de que a sociedade cristã estava apenas usando tais elementos 
como “bodes expiatórios” do seu inconformismo com a existência 
de visões diferenciadas dos seus padrões e convicções religiosas.

Resposta correta: Item C

68. Comentário:
 O processo de modernização da agricultura brasileira teve as 

seguintes características:
• O aumento do grau de mecanização e quimificação 

das fazendas, o que promoveu importante aumento de 
produtividade no setor. Em certas regiões, a agricultura 
brasileira cresceu de forma intensiva (ou seja, aumento 
da produção utilizando a mesma quantidade de terras 
para plantio) e não de modo extensivo (aumento de área 
plantada), como sempre foi o caso na história agrícola 
brasileira. Esta característica tem por consequência o 
aumento da demanda por mercadorias industriais. Neste 
sentido, observa-se, no período, o aumento no consumo 
de fertilizantes que passa de aproximadamente 200.000 t, 
em 1960, para mais de 1.900.000 t em 1980. Este mesmo 
crescimento também é verificado na utilização de tratores 
nos estabelecimentos agrícolas, que salta de 60.000 tratores, 
em 1960, para 550.000 em 1980;

• O aumento forte na produção, no início, de bens exportáveis 
e depois também de produtos destinados ao mercado 
doméstico. Verifica-se certa modificação nas culturas 
brasileiras, em que ganha bastante destaque a produção de 
soja e, depois, a de laranja. Estes novos produtos passaram a 
fazer parte importante da pauta de exportações brasileiras. 
Este crescimento de novas culturas se fez em detrimento 
do crescimento das plantações de café e algodão. A cana-
de-açúcar também é revigorada em função do Pró-Álcool, 
programa que procurava incentivar a produção de álcool 
combustível a partir da cana-de-açúcar, tendo em vista os 
problemas na importação do petróleo.

Resposta correta: Item A

69. Comentário:
 A escolha do Brasil para a disputa realizada em 1950 não foi 

por acaso. Naquela época, a Europa havia acabado de passar 
por duas Guerras Mundiais e estava em reconstrução. Com 
todos os países europeus sem condições, sem os recursos 
necessários para sediar uma Copa, a FIFA desistiu e optou 
pela realização da IV Copa do Mundo FIFA no Brasil. Com esta 
decisão, o governo brasileiro chefiado pelo presidente General 
Dutra, eleito em 1945 com o fim da ditadura do Estado Novo, 
investiu na construção do estádio do Maracanã, que na época 
era considerado o maior do mundo.

Resposta correta: Item D

70. Comentário:
 A formação de uma crise financeira na zona do euro deu-se, 

fundamentalmente, por problemas fiscais. Alguns países, 
como a Grécia, gastaram mais dinheiro do que conseguiram 
arrecadar por meio de impostos nos últimos anos. Para se 

financiar, passaram a acumular dívidas. Assim, a relação do 
endividamento sobre PIB de muitas nações do continente 
ultrapassou significativamente o limite de 60% estabelecido no 
Tratado de Maastricht, de 1992, que criou a zona do euro. No 
caso da economia grega, exemplo mais grave de descontrole 
das contas públicas, a razão dívida/PIB é mais que o dobro 
deste limite. A desconfiança de que os governos da região 
teriam dificuldade para honrar suas dívidas fez com que os 
investidores passassem a temer possuir ações, bem como títulos 
públicos e privados europeus. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e 
Espanha – que formam o chamado grupo dos PIIGS – são os 
que se encontram em posição mais delicada dentro da zona do 
euro, pois foram os que atuaram de forma mais indisciplinada 
nos gastos públicos e se endividaram excessivamente. Além 
de possuírem elevada relação dívida/PIB, esses países possuem 
pesados déficits orçamentários ante o tamanho de suas 
economias.

Resposta correta: Item C

71. Comentário:
 Durante a República, os dois momentos na história do Brasil 

em que mais facilmente se evidencia a realização de golpes que 
tiraram o país da normalidade democrática e que mergulharam 
o país em regimes ditatoriais foram colocados e comparados 
nesta questão. Trata-se da Era Vargas, mais precisamente a fase 
do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, e o Regime Militar 
que durou de 1964 a 1985. De fato, é possível encontrar muitos 
aspectos de semelhanças entre estes dois momentos, já que 
ambos estavam respaldados em projetos constitucionais (1937 e 
1967) que asseguravam, pela hipertrofia do poder Executivo, em 
grande parte, a legitimidade das ações do presidente. O controle 
social e dos meios de comunicação também aproximam os dois 
momentos. Era forte a ação do Estado em mecanismos de controle 
como o DOPS (Departamento de Ordem Política e social), a Polícia 
Secreta e o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) que 
aliás era a ferramenta mais eficiente na construção de uma imagem 
positiva do governo e na censura aos opositores do Estado Novo. 
No regime militar são exemplos de órgãos que exerciam funções 
de controle, identificação e repressão aos opositores o SNI (Serviço 
Nacional de Informações), DOI-CODI (Destacamento de Operações 
de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna) e do 
próprio DOPS. Em termos ideológicos tanto no Estado Novo como 
no Regime Militar era notória a aversão à ideologia comunista.

 Da mesma forma que encontramos semelhanças podemos 
constatar que existiam substanciais diferenças entre estes dois 
períodos. Em termos políticos, ao contrário do Estado Novo, 
durante o regime militar, ainda que em alguns momentos a 
atividade legislativa fosse suspensa e os membros da oposição 
fossem constantemente submetidos a processos de cassação, 
o Congresso esteve em funcionamento. No que se refere a um 
calendário eleitoral, mesmo com as restrições e mudanças de 
regras impostas pelos Atos Institucionais foram realizadas eleições 
para o preenchimento dos quadros do Legislativo municipal, 
estadual e federal. No Estado Novo a promessa da realização de 
um plebiscito nunca se concretizou. Somente em meio a grave crise 
que levaria à sua renúncia em 1945, Vargas libera o funcionamento 
de partidos e marca um calendário eleitoral.

 Em termos de postura econômica também encontramos 
algumas diferenças. Seria uma extrapolação afirmar que Vargas 
era contra o capital estrangeiro, afinal algumas das empresas 
criadas por ele neste momento contavam com financiamento 
externo, mais em sua gestão ficava clara sua orientação de 
valorizar a indústria nacional que nos remete à criação da 
CSN, Cia Vale do Rio Doce, CNP entre outras. Já durante o 



10

CiênCias Humanas e suas TeCnologias

Resoluções

Resolva Enem I

Regime Militar as diretrizes econômicas eram orientadas para uma 
associação e que resultou em favorecimento ao capital estrangeiro, 
especialmente durante o período do milagre brasileiro. 

 Em termos de políticas sociais outra diferença. Vargas procurou 
dentro da lógica populista, ainda que com o objetivo de tutelar 
a classe operária, criar várias leis trabalhistas como se observa 
no mais importante conjunto de leis trabalhistas chamado de 
CLT, criado em 1943, onde mesmo com muitas alterações, 
existe até hoje. Já durante o regime militar, até pela própria 
subordinação ao capital estrangeiro, em alguns momentos, 
observou-se uma tendência de supressão ou substituição de leis 
trabalhistas. Caso emblemático foi a criação do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de serviço) em 1966. Na prática, este 
dispositivo facilitava os processos de demissão devido ao fim 
da estabilidade funcional.

 Resposta correta: Item C

72. Comentário:
 Gás Natural, encontrado no subsolo terrestre ou marítimo, é 

constituído por uma mistura de hidrocarbonetos (composto 
químico formado por átomos de carbono e hidrogênio). 
Grande parte do gás natural (cerca de 70%) é formada pelo gás 
metano. Fazem também parte da composição do gás natural o 
propano, nitrogênio, oxigênio, etano e enxofre. O gás natural é 
formado a partir da decomposição de materiais orgânicos que 
são acumulados em rochas durante milhares de anos. Neste 
processo de decomposição, atuam micro-organismos de forma 
anaeróbica. O gás natural é muito usado como fonte de energia 
(combustível) nas indústrias, residências e veículos. Além de ser 
mais barato do que o álcool e a gasolina, gera um baixo índice 
de poluentes atmosféricos em comparação aos combustíveis 
fósseis. Portanto, é considerado uma fonte de energia limpa. 
Outra vantagem comparativa está na distribuição de suas 
reservas, por serem mais bem distribuídas pelo globo e menos 
dependente de crises internacionais e políticas.

Resposta correta: Item C

73. Comentário:
 É inegável o papel que os meios de comunicação assumiram 

em diversos momentos da história do país, principalmente a 
partir dos anos 30, denominado por alguns historiadores como 
a era do rádio, quando os governos passaram a dar aos meios 
de comunicação uma atenção mais especial, entendendo 
os benefícios de manter com a sociedade determinados 
vínculos a partir dos variados instrumentos. Exemplo dessa 
preocupação foi a criação do Departamento de Imprensa 
e Propaganda que exercia uma dupla função, pois além de 
controlar os opositores pela censura, reproduzia as realizações 
do governo identificando-o com os diversos segmentos sociais. 
A imprensa operária quase que sucumbiu totalmente ante ao 
poder do DIP, que se apresentava com o status de ministério. 
No final dos anos 1950, a mídia retratava a euforia gerada 
pelo projeto desenvolvimentista de JK, que se manifestou em 
novas expressões culturais como o Cinema Novo e a Bossa 
Nova. Durante os anos de chumbo, especialmente após a 
edição do AI-5, os meios de comunicação e as manifestações 
culturais como a música e o teatro foram alvo de toda forma de 
patrulhamento dos órgãos de censura que buscavam impedir 
qualquer manifestação de crítica ao regime ou a divulgação de 
fatos que comprometessem a estabilidade do governo. Não 
obstante a tais restrições, destacamos a atuação da oposição 
em várias frentes como na imprensa alternativa (jornais Opinião, 
Versus, O Pasquim), com artistas da MPB (Francis Hime, Chico 

Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil) que conseguiam ante 
a inteligência de suas canções burlar a censura e na própria 
política com o fortalecimento do MDB. Tais fatos motivaram 
o governo a aprovar a Lei Falcão para tentar, pela restrição da 
Propaganda Eleitoral, evitar derrotas nas próximas eleições. 
Finalmente, lembramos que a gestão do presidente Collor, 
embasada em premissas neoliberais, extinguiu inúmeras 
instituições ligadas à cultura. Nesse período, o cinema foi um 
dos que mais sofreu, pois a Embrafilme, o Concine, a Fundação 
do Cinema Brasileiro, o Ministério da Cultura, as leis de incentivo 
à produção, a regulamentação do mercado e até mesmo os 
órgãos encarregados de produzir estatísticas sobre o cinema 
no Brasil foram extintos. 

Resposta correta: Item D

74. Comentário:
 A questão trata de dois importantes processos históricos na 

modernidade, em que a concepção burguesa de estado e 
cidadania estão presentes. O que ocorreu na Independência 
das Treze Colônias (EUA) e na Revolução Francesa não ficaram 
limitados somente a esses países, seus exemplos e ideias 
percorreram o mundo. 

 Fundamentada nos princípios de Jonh Locke, a Declaração 
de Independência dos EUA destaca a defesa dos direitos 
inalienáveis no qual ninguém pode ser destituído, sendo eles a 
vida, expressão, associação, pensamento e propriedade privada, 
destacado pontualmente nos dois textos. O texto I ressalta 
ainda o papel do Estado, que é o de atender aos interesses da 
sociedade, num claro pacto entre governantes e governados, 
denominado de contrato social. Se os governos não atenderem 
à função pela qual foram eleitos deverão ser substituídos, é o 
direito à rebelião. Fica claro nestes episódios o desejo burguês 
de acabar com o Antigo Regime, especialmente com os 
privilégios do rei, clero e nobreza. Não obstante esses eventos 
se relacionarem à construção da cidadania, criticamente não 
podemos deixar de destacar a manutenção de determinadas 
formas de exclusão social e política, já que nos EUA a escravidão 
foi mantida e na França ainda persistiu por certo período o voto 
censitário inclusive restringindo as mulheres de votarem. 

Resposta correta: Item C

75. Comentário:
 O Aquífero Guarani é o maior manancial de água doce 

subterrânea transfronteiriço do mundo. Está localizado na 
região centro-leste da América do Sul, entre 12º e 35º de 
latitude sul e entre 47º e 65º de longitude oeste e ocupa 
uma área de 1,2 milhões de Km², estendendo-se pelo Brasil 
(840.000 Km²), Paraguai (58.500 Km²), Uruguai (58.500 Km²) 
e Argentina (255.000 Km²). Sua maior ocorrência se dá em 
território brasileiro (2/3 da área total), abrangendo os estados 
de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Estado de São Paulo, 
o Guarani é explorado por mais de 1000 poços e ocorre numa 
faixa no sentido sudoeste-nordeste. Sua área de recarga ocupa 
cerca de 17.000 Km², onde se encontra a maior parte dos poços. 
Esta área é a mais vulnerável e deve ser objeto de programas de 
planejamento e gestão ambiental permanentes para se evitar 
a contaminação da água subterrânea e sobrexploração do 
aquífero com o consequente rebaixamento do lençol freático 
e o impacto nos corpos d’água superficiais.

Resposta correta: Item E
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76. Comentário:
 A proposta de Bacon para compreender e transformar a 

natureza é o desenvolvimento da ciência experimental, com 
o auxílio da técnica, e Boff não propõe a transformação da 
natureza pelo homem, mas a mudança de atitude humana em 
relação a ela, evitando a autodestruição dos seres humanos. 
Portanto, o primeiro deseja a superação da Ciência Antiga, 
essencialmente teórica, e o segundo, a revisão do paradigma 
de domínio da natureza, que fundamenta a Ciência Moderna. 
Apenas Bacon fala em poder, mas trata-se especificamente 
de domínio da humanidade sobre a natureza. Para ele, os 
instrumentos e as máquinas garantem esse poder, que não se 
conquista apenas com o fortalecimento individual ou com a 
reunião dos indivíduos. Além disso, Boff não propõe a criação 
de novas ciências, mas a observação da sabedoria da natureza, 
como parâmetro para um viver cooperativo e sustentável.

Resposta correta: Item B

77. Comentário:
 No final da década de 1970, diante do quadro de crise 

econômica resultante dos conflitos no Oriente Médio, 
fortaleceu-se o princípio denominado pelos especialistas de 
economia de neoliberalismo, buscando diminuir a presença 
do Estado na economia (estado mínimo) e fortalecendo a 
iniciativa privada com a quebra de barreiras alfandegárias 
que promoveriam uma integração mundial dos mercados.  
O historiador Perry Anderson indica o Chile, sob o comando de 
Augusto Pinochet (1973 a 1987), como sendo uma experiência 
embrionária do neoliberalismo (ainda que de modo atípico 
por buscar respaldar um modelo autoritário) e que teve como 
seus maiores referenciais nos anos 1980 o presidente dos EUA 
Ronald Reagan e a Dama de Ferro inglesa Margareth Thatcher. 
No Brasil, um dos maiores defensores do modelo neoliberal foi 
o presidente Fernando Collor de Mello eleito em 1989.

Resposta correta: Item B

78. Comentário:
 Com o final da Guerra Fria muitos pensaram que o mundo 

entraria em uma era de paz e estabilidade social. Todavia, do 
final da Guerra Fria até os dias atuais já ocorreram mais de 
100 conflitos. Os conflitos atuais não são polarizados pela 
ideologia (capitalismo × socialismo), mas influenciados por 
aspectos étnicos, políticos, religiosos, muitos deles apresentam 
tendências separatistas e outros fazem uso do terrorismo.

Resposta correta: Item B

79. Comentário:
 O texto tem como foco o renascimento cultural, que nasceu 

na Europa na transição da Idade Média para a modernidade, e 
que se inspirando nas civilizações clássicas, tendo como elo de 
ligação o império muçulmano, disseminou o antropocentrismo 
e o racionalismo numa espécie de otimismo cultural, que é 
simbolizado pela obra o homem vitruviano, de Leonardo da 
Vinci. As outras imagens representam o teocentrismo das 
pirâmides egípcias, a fome infantil e a decadência gerada 
por guerras intertribais africanas, o medo da destruição com 
as detonações atômicas e a desesperança nas classes baixas 
norte-americanas com a Crise de 29.

Resposta correta: Item D

80. Comentário:
 A Venezuela possui em seu subsolo uma enorme jazida de 

petróleo, fator que lhe possibilita ser um dos grandes produtores 
de combustíveis fósseis do mundo. A canalização econômica 
quase que totalmente vinculada à produção de petróleo, resulta 
em uma instabilidade, provocada pelo sobe e desce do preço do 
combustível no mercado mundial. A riqueza em petróleo levou 
o país a ser um dos principais idealizadores na criação da Opep 
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) nos anos 60. 
O país é membro associado do Mercosul e está na iminência de 
se tornar um membro efetivo desse grupo.

Resposta correta: Item E

81. Comentário:
 As manifestações contra a lei que proíbe o uso de burca por 

mulheres muçulmanas em locais públicos na França, que entrou 
recentemente em vigor, representam a insatisfação de setores 
da sociedade francesa contra a atitude governamental de limitar 
a liberdade individual das pessoas. Os manifestantes entendem 
que a Constituição do país está sendo desrespeitada pela lei, 
na medida em que não estão sendo respeitadas as liberdades 
religiosa e de vestimenta. É importante lembrar que a lei atinge 
uma parcela mínima da população francesa e até mesmo das 
mulheres muçulmanas do país, já que nem todas elas usam a 
burca, que não é obrigatória na maioria dos países muçulmanos.

Resposta correta: Item E

82. Comentário:
 A organização e distribuição das propriedades rurais no 

território apresentando a quantidade e tamanho das mesmas 
recebe o nome de estrutura fundiária. No Brasil, existe uma 
grande disparidade quanto à distribuição de terras, uma vez que 
uma restrita parcela da população brasileira detém um enorme 
percentual das áreas rurais do país, enquanto uma significativa 
porção da população tem pouca ou nenhuma propriedade. 
A concentração fundiária é um reflexo histórico do período 
colonial, período no qual foram concedidas gigantescas glebas 
de terras, os latifúndios.

 Os latifúndios são uma grande extensão de terras, geralmente 
improdutivas ou escassamente exploradas por lavradores, 
a benefício do proprietário. Além disso, são encontrados 
nas mãos de poucos. Já os minifúndios são um regime de 
propriedade agrária caracterizado pelo pequeno tamanho das 
propriedades rurais, pois eles plantam e produzem para poucas 
pessoas diferente da produção em alta escala, que produz para 
a família, para a venda e exportação. O Brasil apresenta uma 
das maiores concentrações fundiárias do planeta, onde cerca 
de 1% da população concentra 47% das terras agricultáveis. 

Resposta correta: Item A

83. Comentário:
 De maneira geral, há certa confusão no uso dos termos 

plebiscito e referendo, sendo para muitos considerados sinônimos. 
Nos dois casos o eleitor se manifesta por meio de um código 
binário optando pelo “sim” ou pelo “não”. Para resolver a 
questão, além do conhecimento prévio do assunto, o aluno de 
maior observação, tomando como referência o fragmento de 
texto e o comando da questão, perceberia que se tratava de 
um referendo, tendo em vista a existência prévia de uma norma 
ou estatuto em que o povo deveria se manifestar sobre um dos 
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seus artigos (art. 35 da Lei N° 10.826, de 23 de dezembro de 
2003, conhecida como Estatuto do desarmamento que tratava 
da proibição de armas de fogo no país) e que seria levada a 
avaliação popular em 2005. Com aproximadamente 64% o 
eleitorado optou pelo “não”, e não houve a proibição.

Resposta correta: Item E

84. Comentário:
 A África Branca, que também pode ser chamada de Setentrional 

(norte) ou Saariana possui povos de origem caucasoide e 
de origem árabe. O islamismo predomina nessa região, 
que representa em torno de 30% da população africana. 
Nos aspectos naturais, o deserto do Saara domina a maior 
parte da África do Norte, o que de certa forma contribui 
para dificultar a agricultura na região. Sendo essa praticada 
em alguns oásis, no vale do rio Nilo e no Magreb. O subsolo 
possui importantes recursos energéticos, com destaque para o 
petróleo. O padrão de vida é considerado baixo, mas superiores 
aos do restante da África. A economia se baseia principalmente 
na exploração mineral, no turismo, na agricultura comercial 
irrigada e na agricultura mediterrânea, Magreb, onde se 
pratica uma policultura juntamente com criação intensiva de 
ovelhas. A maior parte do Continente Africano é chamada de 
África Negra (Subsaariana). É a África dos povos negroides 
que abrange uma grande variedades de etnias formando uma 
heterogeneidade das mais complexas. Uma região considerada 
a menos desenvolvida no mundo, os indicadores sociais são os 
piores na África Negra.

Resposta correta: Item D

85. Comentário:
 O Brasil está situado no centro da placa Sul-Americana, que 

atinge até 200 quilômetros de espessura, e os sismos, nessa 
localidade, raramente possuem magnitude e intensidade 
elevadas. No entanto, existe a ocorrência de terremotos 
no território brasileiro, causados por desgastes na placa 
tectônica, promovendo possíveis falhas geológicas. Essas falhas, 
causadoras de abalos sísmicos, estão presentes em todo o 
território nacional, proporcionando terremotos de pequena 
magnitude; alguns deles são considerados imperceptíveis 
na superfície terrestre. Segundo o Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo 
(USP), no século XX foram registradas mais de uma centena 
de terremotos no país, com magnitudes que atingiram até 6,6 
graus na escala Richter. Porém, a maior parte desses abalos não 
ultrapassou 4 graus.

Resposta correta: Item E

86. Comentário:
 Fenômenos históricos contemporâneos têm demonstrado a 

força de atuação da Internet e, sobretudo, das redes sociais 
como instrumento de mobilização da opinião pública e de 
formação dos movimentos de massa, capazes de lutar pela 
ruptura de regimes ditatoriais. Além desse processo observado 
em países como o Egito, Yemem e Tunísia. O Wikileaks, por 
sua vez, é uma demonstração de que as informações secretas, 
veiculadas pelos governos, especialmente dos EUA, significando 
que as verdades, além de produzidas, não estão suficientemente 
“blindadas”; fenômeno esse denominado pelos teóricos por 
“democracia de rede”.

Resposta correta: Item B

87. Comentário:
 O processo de vulcanismo é resultado das características de 

pressão e temperatura contidas no subsolo. Além disso, os 
vulcões se estabelecem, em geral, em regiões que limitam 
placas tectônicas, salvo o vulcanismo ligado ao ponto quente, 
neste caso esse processo pode ocorrer no interior de uma 
placa. A ocorrência do vulcanismo não está relacionada com 
o processo de epirogênese. 

Resposta correta: Item C

88. Comentário:
 Um tsunami (em língua japonesa: “onda de porto”) é uma 

série de ondas de água causada pelo deslocamento de um 
grande volume de um corpo de água, como um oceano ou um 
grande lago. Tsunamis são uma ocorrência frequente no Oceano 
Pacífico; aproximadamente 195 eventos desse tipo foram 
registrados. Devido aos imensos volumes de água e energia 
envolvidos, tsunamis podem devastar regiões costeiras. Um 
tsunami pode ser gerado quando os limites de placas tectônicas 
convergentes ou destrutivas movem-se abruptamente e 
deslocam verticalmente a água sobrejacente. É muito improvável 
que esses movimentos possam formar-se em limites divergentes 
(construtivo) ou conservativos das placas tectônicas. Isso ocorre 
porque os limites construtivos ou conservadores em geral não 
perturbam o deslocamento vertical da coluna de água.

Resposta correta: Item D

89. Comentário:
 A água é um bem precioso e cada vez mais tema de debates 

no mundo todo. O uso irracional e a poluição de fontes 
importantes (rios e lagos), podem ocasionar a falta de água 
doce muito em breve, caso nenhuma providência seja tomada. 

 Em breve, poderá faltar água para irrigação em diversos países, 
principalmente nos mais pobres. Os continentes mais atingidos 
pela falta de água são: África , Ásia Central e o Oriente Médio. 
Entre os anos de 1990 e 1995, a necessidade por água doce 
aumentou cerca de duas vezes mais que a população mundial. 
Isso ocorreu provocado pelo alto consumo de água em 
atividades industriais e zonas agrícolas. Infelizmente, apenas 
2,5% da água do planeta Terra são doce, sendo que apenas 
0,08% está em regiões acessíveis ao ser humano. As principais 
causas de deteriorização dos rios, lagos e dos oceanos são: 
poluição e contaminação por poluentes e esgotos. O ser 
humano tem causado todo este prejuízo à natureza, por meio 
dos lixos, esgotos, dejetos químicos industriais e mineração 
sem controle.

Resposta correta: Item C

90. Comentário:
 A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável 

é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às 
necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que 
não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
criada pelas Nações Unidas para discutir e por meios de 
harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a 
conservação ambiental.

Resposta correta: Item E


