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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
ESPANHOL

QUESTÃO 91: Resposta C

As perguntas destacadas no início do texto têm por fi nalidade o conhecimento das características pessoais do leitor e fazê-lo 
refl etir sobre suas aptidões. A resposta correta é a alternativa C.

QUESTÃO 92: Resposta B

Existem disciplinas difíceis para as quais não temos aptidão e são um peso em nossas vidas. A expressão correta é a alter-
nativa B.

QUESTÃO 93: Resposta C

A função do texto se baseia na orientação ao leitor para escolher uma carreira profi ssional. A resposta correta está na alter-
nativa C.

QUESTÃO 94: Resposta B

A expressão tem como referência na língua portuguesa soar como um clichê, portanto a resposta correta é a alternativa B.

QUESTÃO 95: Resposta D

Quizás, segundo a RAE (Real Academia Espanhola), vem da expressão latina qui sapit, que signifi ca quién sabe, portanto a 
resposta correta é a alternativa D.

SOCIOLOGIA

QUESTÃO 96: Resposta E

As transformações socioeconômicas e político-culturais que marcaram a transição dos séculos XVIII e XIX foram marcadas, 
sobretudo, pelo declínio da escravidão no processo de consolidação do modo de produção capitalista. As relações de produ-
ção assumiram, então, a exploração de classes em sua forma contemporânea e provocaram a preocupação sociológica no 
entendimento da realidade social.

QUESTÃO 97: Resposta B

O que os referidos sociólogos elaboraram, no século XX, como conceito de sociedade pós-industrial buscava avançar sobre 
os desdobramentos do desenvolvimento capitalista que infl uenciaram a vida cotidiana dos indivíduos em aspectos não abor-
dados nos estudos herdados do século XIX. Não descartavam certas metodologias como a marxista, mas procuravam abar-
car a evolução política para além da concepção de Estado desde então consolidada, além de setores como o das tecnologias 
de comunicações. Também a confi guração das classes sociais mereceu atenção em uma espécie de análise redesenhada das 
sociedades e suas crises na virada para o século XXI.

QUESTÃO 98: Resposta A

Do ponto de vista dos teóricos de linha marxista, a história da humanidade tem como característica as lutas de classes que 
impulsionaram as grandes mudanças e as classes se defi niram até chegar à forma característica da sociedade contemporânea 
nos papéis desempenhados pelos grupos sociais na estrutura de produção. Embora as diferenças não se esgotem, segundo 
tais papéis seria a realidade econômica a raiz de outras formas de diferenciação entre os indivíduos.
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QUESTÃO 99: Resposta C

A revolução tecnológica promovida pelo modo capitalista provocou, nas últimas décadas, um novo cenário de relações entre 
os Estados nacionais e no interior do mercado agora globalizado e sob hegemonia de conglomerados oligopolistas com po-
deres que transcendem fronteiras e continentes. A globalização parte do fl uxo de mercadorias e serviços no plano mundial 
para as comunicações informatizadas e explode na chamada sociedade do espetáculo, nos termos do sociólogo Guy Debord. 
Não supera, entretanto, as contradições de classes nem se traduz na mesma liberdade de migrações de pessoas (estas limita-
das por políticas estatais). E nem elimina as especifi cidades culturais multifacetadas que, pelo contrário, tendem a se reforçar 
em espaços distintos.

QUESTÃO 100: Resposta A

O propalado processo de globalização econômica apresenta limitações marcantes quando se trata do cuidado com popula-
ções em processos migratórios desde as últimas décadas do século XX. A corrida por oportunidades de trabalho e melhora 
das condições de vida têm encontrado barreiras impostas por medidas governamentais e situações de discriminação, sobre-
tudo nos países mais ricos e tidos como mais civilizados.

FILOSOFIA

QUESTÃO 101: Resposta A

O pensamento crítico, característico da Filosofi a, efetivamente chega a conclusões: se por um lado, sempre serão questiona-
das, por outro, jamais irão se “congelar” em um dogma ou verdade incontestável.

QUESTÃO 102: Resposta C

Um dos preceitos socráticos mais conhecidos encontra-se na frase “Só sei que nada sei”. Para o fi lósofo, o reconhecimento 
da própria ignorância é o ponto de partida para o processo de obtenção do conhecimento.

QUESTÃO 103: Resposta A

Segundo Platão, as aparências iludem, são como sombras projetadas no fundo de uma caverna. A libertação rumo ao conhe-
cimento exige esforço e tem como recompensa nos levar à essência das coisas, às formas perfeitas.

QUESTÃO 104: Resposta D

Segundo Hegel, o mundo (das ideias) está em constante movimento, e esse movimento se dá em três etapas: elaboração de 
uma tese ou pensamento original, possibilidade do surgimento de uma antítese e confronto entre tese e antítese, resultando 
no surgimento de uma síntese.

QUESTÃO 105: Resposta D

No estado de natureza predomina a guerra de todos contra todos, daí a superioridade do estado civil (ou de sociedade).


