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Resposta: 37

01. Correta.
02. Incorreta. Os estudos de eugenia no século XIX feitos pelo Inglês Francis Galton não provaram que os com-

portamentos humanos eram determinados hereditariamente. Foi na verdade a posição daquele cientista. As 
discussões ocorreram, e com o nazismo no século XX a questão voltou a ser enfatizada e se tornou ainda 
mais controversa. 

04. Correta.
08. Incorreta. Em 1904, na cidade Rio de Janeiro, parte da população reagiu com barricadas e confrontos contra 

a vacina obrigatória. Foi a Revolta da Vacina, de grande repercussão.
16. Incorreta. O Sistema Único de Saúde, cujo nome já confirma a sua finalidade, estabelece o direito de aten-

dimento na saúde para todos os brasileiros. Não é, portanto, prioritário a quem tem menor poder aquisitivo. 
A Constituição de 1988, conhecida como Cidadã, dá os mesmos direitos a todos os brasileiros 

32. Correta.
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Resposta: 56

01. Incorreta. A Constituição de 1891 não instituiu o padroado, e sim a Constituição de 1824.
02. Incorreta. A Constituição de 1824 não foi democrática. Ela foi outorgada (imposta) pelo imperador D. Pedro I.
04. Incorreta. A Constituição de 1973 não foi promulgada, e sim outorgada por Getúlio Vargas. Além disso, o voto 

feminino foi oficializado em 1934.
08. Correta.
16. Correta
32. Correta
64.  Incorreta.
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Resposta: 86

01. Incorreta. O Congresso de Viena, de 1815, foi realizado no momento em que Napoleão Bonaparte já estava 
sendo derrotado. Foi, portanto, a reação das monarquias conservadoras contra os princípios liberais.

02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. No século XIX a Rússia ainda era um Estado Czarista. O poder se concentrava na pessoa do czar. 

Não havia a participação política da burguesia e de ideais liberais.
16. Correta.
32. Incorreta. A Santa Aliança, doutrina que fez parte do Congresso de Viena, representava os ideais do Antigo 

Regime, ou seja, das monarquias conservadoras.
64. Correta.
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Resposta: 22

01. Incorreta. A Idade Média não pode ser considerada a Idade das Trevas. Naquele longo período da história 
viveram importantes pensadores, como Santo Tomás de Aquino. Naquele período foram criadas Universidades 
e o renascimento cultural teve seu início.

02. Correta. 
04. Correta.
08. Incorreta. Na Idade Média não tivemos a grande centralização política. O poder político se encontrava nas 

mãos dos nobres feudais.
16. Correta.
32. Incorreta. O texto deixa clara a inferioridade dos servos: Esta desgraçada raça nada possui ... . Harmonia 

era o que não havia naquele momento.
64. Incorreta. O modo de trabalho na sociedade feudal era o da servidão, e não o da escravidão.
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Resposta: 21

01. Correta.
02. Incorreto. A Lei de Terras (1850) gerou a formação de grandes latifúndios. Com essa lei não houve uma 

reforma agrária.
04. Correta
08. Incorreto. A criação de colônias europeias no sul do Brasil a partir da segunda metade do século XIX foi feita 

também com investimentos de capital privado, e não somente capital do estado.
16. Correta
32. Incorreto. As técnicas agrícolas implantadas em Santa Catarina no século XIX pelos imigrantes italianos e 

alemães eram rudimentares.
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Resposta: 03

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. A Revolução Cubana de 1959 não teve o apoio dos EUA. Cuba se tornaria o primeiro Estado so-

cialista na América.
08. Incorreta. Além de Cuba o modelo socialista chegou também à Ásia, com a República Popular da China, o 

Vietnã e a Coreia do Norte. Também chegou ao continente africano, como em Angola.
16. Incorreta. O macarthismo nos EUA dos anos 1960 combateu a divulgação das propostas socialistas, posi-

cionando-se, portanto, contra a liberdade de expressão.
32. Incorreta. Americanos e soviéticos se colocaram frente a frente em torno das questões armamentistas e 

projetos espaciais. Essas questões e outras criaram uma expectativa em torno de um possível novo confronto 
militar de amplas proporções.
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Resposta: 50

01. Incorreta. As únicas instituições de ensino superior após a independência estavam no Rio de Janeiro e em 
Salvador.

02. Correta.
04. Incorreta. Após a abolição da escravidão e no início dos tempos republicanos os ex-escravos foram entregues 

à sua própria sorte. Não houve uma política do estado para inseri-los no mercado de trabalho.
08. Incorreta. A reforma educacional proposta pelo governo federal em 2016 não contou com uma discussão 

com a UNE e com nenhuma instituição de ensino. Foi uma reforma arbitrária, imposta pelo governo sem que 
houvesse uma discussão prévia.

16. Correta.
32. Correta.
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Resposta: 25

01. Correta. 55 ° 44' N, 37 ° 36' E 

02. Incorreta. 
 Londres 0o = 7h do dia 14 de março de 2018
 Moscou Moscou (GMT+3) leste = soma 
 7h +3h = 10h 

04. Incorreta. Tem um clima frio e temperado. 

08. Correta. Moscou (GMT+3) 16h = 120ºE = 45 – 120 = 16h+ 5h = 21h 

16. Correta. Verão: 21 junho até 20 setembro.

32. Incorreta. 
 Paris GMT+1 - Moscou (GMT+3) = 2h 
 = 9h (9:00 AM) = 9h + 3h30min = 12h30min + 2h = 14h30min
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Resposta: 06

01. Incorreta. O aumento da expectativa de vida dos adultos e idosos deixa o corpo e o ápice alargado, e não a 
base da pirâmide (ela está relacionada com o número de jovens).

02. Correta. As causas externas estão entre as principais causas de morte no Brasil, afetando, principalmente, 
jovens e adultos: causas externas; mortalidade; acidentes de trânsito; violência; estudos de séries temporais.

04. Correta. A cada cinco brasileiros, um está obeso. Indicadores apresentados na segunda-feira pelo Ministério da 
Saúde mostram que, nos últimos 10 anos, a prevalência da obesidade no Brasil aumentou em 60%, passando 
de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no período

08. Incorreta. O setor de serviços representa 73% do PIB (Produto Interno Bruto)
16. Incorreta. A renda per capita do Brasil vem caindo. Segundo estimativas do FMI recuou, e é o menor patamar 

desde a década de 80.
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Resposta: 41

01. Correta.
02. Incorreta. Canudos foi uma revolta de sertanejos e não de operários. Eram trabalhadores rurais.
04. Incorreta. Com a Primeira Guerra Mundial ocorreu uma grande crise econômica mundial. Os cafeicultores 

também ficaram em crise com a queda das exportações do café brasileiro. 
08. Correta.
16. Incorreta. A inconfidência mineira no século XVIII não foi popular. Ela foi planejada por uma elite de Minas 

Gerais. É falso afirmar também que planejavam a abolição da escravidão.
32. Correta.
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Resposta: 12

01. Incorreta. A maioria das unidades da federação com risco de transmissão de febre amarela está localizada 
na porção ocidental do Brasil. 

02. Incorreta. Clima tropical alternadamente úmido e seco = ou é úmido ou é seco. Predomina o clima tropical 
de altitude, sem uma estação seca

04. Correta. Parcela significativa dos solos da Região Norte, é de baixa fertilidade. 
08. Correta. Área do planalto 
16. Incorreta. Os estados que compõem o centro econômico do Brasil são áreas com risco região centro sul do 

Brasil
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Resposta: 30

01. Incorreta. Não é comum o sul de Santa Catarina exportar carvão mineral para outros países.
02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.
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Resposta: 44

01. Incorreta. A governança internacional do meio ambiente não está restrita aos países latino-americanos, e a 
RIO + 20 foi em 2012, fora do contexto atual da COP21.

02. Incorreta. A Revolução Agrícola foi importante para a sedentarização dos humanos na Mesopotâmia.
04. Correta
08. Correta
16. Incorreta. O desmatamento influencia na formação, intensidade dos ventos e nos regimes pluviométricos.
32. Correta.

Resposta: 78

01. Incorreta. Os planejadores soviéticos priorizaram uma indústria bélica (armas) e não uma indústria de bens 
de consumo.

02. Correta.
04. Correta
08. Correta.
16. Incorreta. No Conselho de Segurança da ONU, os países membros permanentes são: EUA, Rússia, França, 

Inglaterra e China. Todos esses países possuem pujança econômica superior à da Rússia. 
32. Incorreta. As empresas chinesas não foram privatizadas. São empresas privadas de diversas nações do 

mundo que se instalaram na China. O estado chinês possui participação nas ações das diversas empresas 
que lá se instalam. 

64. Correta.
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Resposta: 13
01. Correta.
02. Incorreta. Na parte do Livro VII (Paideia), Platão afirma que o homem tem mais receio das atividades de 

estudo do que das atividades da ginástica, ou seja, o homem confia mais naquilo que ele pode viver e per-
ceber a partir do Mundo Sensível.

04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. O elaborador da questão, a partir do Livro VII, assume que tanto a "opinião" quanto a "ciência" 

são formas equivalentes de explicação do Mundo Sensível. Somente a Filosofia pode produzir conhecimen-
to. Desse modo pode-se afirmar que tanto a "opinião" como a "ciência", por perceberem apenas o Mundo 
Sensível, não possuem a capacidade de justificar uma determinada crença.

32. Incorreta. A partir de Platão pode-se afirmar que tanto a "opinião" quanto a "ciência" são equivalentes por 
interpretarem apenas o Mundo Sensível, porém a "opinião", para Platão, pode ser ainda entendida como algo 
intermédio entre o conhecimento e a ignorância, estando assim a "ciência" mais apta a perceber a realidade 
que se apresenta. Desse modo Platão permite aos intérpretes a possibilidade de se sugerir certo grau de 
hierarquia para o conhecimento em que o "conhecimento filosófico" atinge a verdade e trata as coisas a partir 
do Mundo Inteligível e a "opinião" e a "ciência" limitam-se apenas à percepção do Mundo Sensível.

64. Incorreta. Ver item 32.
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Resposta: 97

01. Correta.
02. Incorreta. Descartes afirma ser necessário duvidar de tudo, absolutamente tudo.
04. Incorreta. Descartes é um opositor radical ao conhecimento produzido pelos sentidos, ou seja, o próprio 

filosofo estabeleceu no primeiro "Estágio de Dúvidas" a "Dúvida dos Sentidos". 
08. Incorreta. Ao contrário do que a alternativa afirma: a dúvida metódica permite ao filósofo chegar à verdade 

indubitável (conhecimento verdadeiro).
16. Incorreta. Descartes transforma a DÚVIDA em MÉTODO. Desse modo ele suspende todos as certezas e du-

vida de tudo, absolutamente tudo, inclusive da matemática. Somente na Segunda Meditação é que Descartes 
vai assumir a possiblidade da matemática ser perfeita e não enganadora. Isso acontece porque na Segunda 
Meditação o filósofo coloca em prática os três Estágios de Dúvidas: 1) Dúvida dos Sentidos; 2) Dúvida dos 
Sonhos; e 3) Dúvida do Gênio Maligno. Assim, pode-se afirmar que: a matemática não é uma verdade, mas 
um meio para se obter a verdade, pois parafraseando Galileu: a natureza, para o homem, está escrita em 
linguagem matemática.

32. Correta.
64. Correta. 

Resposta: 26

01. Incorreta. Tanto a antropologia quanto a sociologia enquanto ciências sociais não possuem a intenção de 
estabelecer uma hierarquia entre as culturas, e sim explicar a diversidade cultural existente.

02. Correta.
04. Incorreta. a antropologia se constitui como uma ciência social que rompe com o viés do determinismo geo-

gráfico e do determinismo biológico quanto à cultura como um fenômeno da sociabilidade humana.
08. Correta.
16. Correta.
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Resposta: 11

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. De certo modo o que ocorre é a inversão do que foi afirmado: na solidariedade mecânica os indi-

víduos possuem maior grau de semelhança a partir da consciência coletiva, e na solidariedade orgânica os 
indivíduos estão mais atomizados a partir do alto grau de especialização do mundo do ttrabalho.

08. Correta.
16. Incorreta. Marx analisa as relações de trabalho a partir da história percebendo assim uma luta, a luta de 

classes, desde a antiguidade (cidadão x escravo), passando pela Era Medieval (senhor feudal x vassalo) até 
os dias atuais (burguês x proletário); já Durkheim explica as relações de trabalho a partir da sua Teoria da 
Modernidade, na qual a sociedade evoluiu de uma organização das relações socias e produtivas chamada 
de solidariedade mecânica para uma sociedade de solidariedade orgânica. 



UFSC
Ciências Humanas e 
Sociais (Amarela)

Resposta: 43.

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. A doutrina iluminista era burguesa, portanto não era contra a sociedade capitalista.
08. Correta.
16. Incorreta. A doutrina iluminista não era secreta. Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Diderot, entre outros, se 

posicionaram abertamente para a sociedade de sua época. Seus posicionamentos chegaram a diferentes 
países e inclusive áreas colonizadas como a América.

32. Correta.
64. Incorreta. Os Iluministas defendiam o uso da razão como instrumento para compreender a realidade e ata-

caram os privilégios. Dessa forma se posicionaram contra a hipótese de superioridade de uns sobre outros.

Resposta: 37


