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RESPOSTAS ESPERADAS –  CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES 
 

QUESTÃO 1 
a) O candidato deve indicar que se trata de uma disputa jurídica sobre a data a ser considerada para o reconhecimento das 

reservas indígenas. O argumento favorável ao marco temporal na data de 5/10/1988 reconhece apenas a presença dos povos 
indígenas nas terras que estivessem ocupadas naquela data. O argumento contrário considera que a Constituição reconhece 
direitos mais amplos e não fixa uma data, mas a garantia de preservação dos povos e das culturas ancestrais, considerando 
que todas as terras pertenciam aos povos originários antes da chegada dos portugueses. 

 
b) O marco temporal, se aceito, representa o avanço sobre propriedades indígenas e a destruição de suas culturas, terras e 

vidas, portanto, seria uma atualização do genocídio iniciado em 1500. O candidato deve, minimamente, explicar que genocídio 
é uma política deliberada de extermínio de uma comunidade ou grupo que inclui a submissão deste grupo a condições 
insuportáveis de vida. 

 
 

QUESTÃO 2 
a) Os candidatos deveriam relacionar a necropolítica existente no Estado brasileiro atual (pandemia, fome, desrespeito às 

minorias e políticas de direitos humanos) à exposição do coração de Pedro I como uma analogia de um órgão humano (o 
coração) sem vida. No desenvolvimento da resposta poderiam citar aspectos como: o desejo de Pedro I de que seu coração 
nunca deixasse Portugal; o ofuscamento — em virtude do protagonismo dado ao coração do monarca — da participação 
popular ou de outras formas de interpretar o processo de independência. 

 
b) A necropolítica, como uma característica do Estado brasileiro, é visível no contexto de 1822 tanto na permanência da 

escravidão que perdurou até 1888, quanto nas questões relacionadas aos povos indígenas e aos trabalhadores pobres do 
país. 

 
 

QUESTÃO 3 
a) O predomínio de uma língua sobre outras na produção do conhecimento é uma questão política. A padronização a partir da 

língua inglesa naturaliza os princípios e valores anglófonos em detrimento dos de outras culturas e sociedades. 
 
b) Dentre as respostas possíveis estão: no campo econômico, a abertura de novos mercados e o escoamento da produção 

industrial das grandes economias do Atlântico Norte; no campo cultural, o discurso da civilização e modernidade contra a 
barbárie e o atraso, atribuídos pelos imperialistas a áreas como África e Ásia. 

 
 

QUESTÃO 4 
a) A partir do texto, é possível associar a alta taxa de desemprego entre os jovens ao fato de não terem cursado o ensino 

médio. Isso contribui para a perpetuação de um ciclo de desigualdades e empobrecimento. 
 
b) O crescimento econômico do Brasil poderia ser beneficiado pelo tamanho de sua população jovem e economicamente ativa. 

No entanto, a economia não deve corresponder a essa possibilidade de crescimento por causa da baixa escolarização dos 
jovens, o que indica que a desigualdade social se manterá no país. 

 
 

QUESTÃO 5 
a) Os artistas viajantes europeus empreenderam viagens exploratórias pelo vasto território brasileiro no século XIX com o objetivo de 

conhecer e tornar públicas a diversidade das espécies e as riquezas naturais disponíveis no território brasileiro. Essas expedições, 
marcadas pelo ideário romântico, ajudaram a produzir um imaginário sobre o Brasil, imaginário este que o relaciona a um paraíso 
natural extremamente rico e diverso. 

 
b) A artista utiliza imagens feitas pelos viajantes para representar indígenas, negros, brancos e, ao colocar a fenda no espaço central, se 

distancia de uma visão edulcorada das experiências coloniais. As violências de todo tipo (física, simbólica, sexual etc.) marcaram a 

vida colonial e perduram nas práticas e imaginários da sociedade atual. 

 


