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Gabarito de Ciências  
Humanas e suas Tecnologias

Questão 01

C. 
O denominado hominídeo pertence a uma família de 
animais primatas, que compreende o homem e seus 
ancestrais. Ele vivia demasiadamente dependente da 
natureza, logo, era nômade. No seu habitat, tinha que 
ter condições para caçar, pescar e coletar.

Questão 02

C. 
Com base em sua máxima “só sei que nada sei”, Sócra-
tes “fazia filosofia” nas ruas e nas praças, dialogando e 
questionando as pessoas. Assim, ele buscava a verdade.

Questão 03

B. 
O enunciado informa que enquanto seria 15h41min 
em Brasília , seriam 0h41min em Kuala Lumpur. O 
aluno deverá saber que, se a capital da Malásia está 
a direita de GMT e Brasília está a esquerda, serão 9 
fusos de diferença para mais.

Questão 04

C. 
1cm --------- 100.000.000 cm ------------- 1.000 km
 x cm ------------------------------------------ 6.000 km

x = 6 cm

Questão 05

C. 
A lei de talião consiste na rigorosa reciprocidade do 
crime e da pena (lei de retaliação). Esta lei é frequente-
mente expressa pela máxima “olho por olho, dente por 
dente”. É uma das mais antigas leis existentes.

Questão 06

C. 
Sócrates adotou um método próprio de análise filosófi-
ca, conhecido como “maiêutica” (em grego, “parto das 
ideias”), o qual tem como objetivo permitir ao homem 
o conhecimento de si mesmo. 

Questão 07

E.
O despontar da Sociologia no século XIX significou o 
aparecimento da preocupação do homem com o seu 
mundo e a sua vida em grupo, numa nova expectati-
va, livre das tradições morais e religiosas provocando 
assim, uma preocupação com as regras que organiza-
vam a vida social que, se observadas e apreendidas, 
poderiam dar a este homem explicações razoáveis que 
tornassem possível prever e controlar os fenômenos 
sociais. Resultando assim na possibilidade de se po-
der intervir conscientemente nos processos, tanto para 
reforçá-los como para negá-los, dependendo dos inte-
resses em jogo.

Questão 08

A.
A evolução do sistema capitalista trouxe também as 
diferenças econômicas entre os países, diferenças que 
podemos enxergar nos dias de hoje. A origem do subde-
senvolvimento está relacionada diretamente aos exten-
sos períodos de dominação econômica e política, além 
das relações encontradas entre colônias e metrópoles. 
Entre os países subdesenvolvidos encontramos muitas 
diversidades, o Brasil possui uma característica bem 
industrializada, porém depende do capital estrangeiro 
e expressa desigualdades sociais. Mesmo com essas di-
versidades entre os países subdesenvolvidos as carac-
terísticas abaixo são normais em sua maioria, como os 
indicadores socioeconômicos baixos. – Elevadas desi-
gualdades sociais – resultantes de uma concentração de 
capital e má distribuição de renda. – Balança comercial 
desfavorável – nos países desenvolvidos o numero de 
exportações são mais baixas que as importações, onde 
a economia está relacionada aos produtos primários. 
– Dependência financeira e tecnológica – As transna-
cionais e o capital especulativo dominam o mercado. 
– Dívida externa – A renda que poderia ser utilizada 
em pról da população local é comprometida, pois vai 
direto para o FMI e empresas de países desenvolvidos 
em forma de pagamento.
Subdesenvolvimento, trata-se de uma expressão que 
surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com a in-
tensão de caracterizar os países com IDH baixo, que 
tem sua análise a partir dos principais indicadores so-
cioeconômicos abaixo. PIB – Produto Interno Bruto, 
PNB – Produto Nacional Bruto, Taxa de Natalidade, 
Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de analfabetismo, 
Expectativa de Vida, Renda per capita.

Questão 09

C. 
Na civilização egípcia, conservava-se o corpo através 
de técnicas de embalsamento, pois se acreditava que a 
alma era imortal, daí a necessidade de preservar o cor-
po com todos os seus objetos pessoais numa pirâmide.  
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Questão 10

E. 
A sequência de lutas e problemas sociais criou a neces-
sidade de um comando militar único. Os hebreus ado-
taram então, a monarquia. O objetivo era centralizar o 
poder nas mãos de um rei e, assim, ter mais força para 
enfrentar os povos inimigos, como os filisteus.

Questão 11

E. 
A democracia limitada para uma minoria e a escravi-
zação foram ingredientes fundamentais para o desen-
volvimento da Filosofia na Grécia antiga, notadamente 
em Atenas, pois, só assim, a elite econômica e pensante 
tinha mais tempo para refletir sobre os vários assuntos 
que afligiam o homem daquele tempo. 

Questão 12

C. 
O aluno deverá ser capaz de identificar que a casa está 
numa posição na qual os quartos estarão voltados para 
o Sul. Assim, estando em Porto Alegre, o movimento 
do Sol ao longo do ano atingirá todas as faces da casa, 
exceto a que está voltada para o Sul, justamente onde 
estão os quartos. Portanto, eles nunca terão Sol direto, 
o que é considerado um problema de saúde em virtude 
de fungos, mofo e etc.

Questão 13

D. 
A partir do século XVII, após um longo período onde o 
pensamento científico esteve a serviço da Igreja, através 
de sua doutrina, retoma-se a busca da verdadeira ciên-
cia, que em oposição à visão de Deus, converge para 
uma perspectiva mais humana e que, principalmente, 
atenda às necessidades da nova ordem burguesa.
O progresso científico desta época é marcado pela for-
mação de diversas academias, opção frente às univer-
sidades escolásticas e resultado da associação de cien-
tistas para a troca de experiências e publicações. Novas 
ordens religiosas, mais suscetíveis ao pensamento cien-
tífico em formação se desenvolvem, em oposição aos 
jesuítas, cuja Companhia será extinta em 1773.
Neste período onde a técnica passou a ser valorizada 
e o método escolástico perdeu espaço, ganha força a 
pedagogia realista, influenciada pelas ideias do renasci-
mento científico. Com maior interesse no método e re-
alismo na educação, busca metodologias que a tornem 
mais agradável (componente humano) e eficaz (com-
ponente técnico). Esta pedagogia privilegia o rigor das 
ciências naturais em detrimento da tradição literária e 
estética do humanismo renascentista.
Como pode-se perceber, neste período, apesar da valo-
rização da técnica como elemento catalisador de uma 
ciência voltada para o desenvolvimento da humani-

dade, em especial do comércio burguês, o pensamen-
to liberal vigente baliza-se em conceitos humanistas, 
tais como a liberdade, a igualdade e a fraternidade da 
Revolução Francesa. Multiplicam-se os defensores da 
educação leiga (sem influência religiosa) e livre (sem 
privilégios de classe).

Questão 14

C. 
A princípio, os cretenses se dedicavam à agricultura 
e ao pastoreio. Com o passar do tempo, a sociedade 
cretense se multiplicou e sua economia se solidificou, 
baseada no comércio marítimo de produtos na região 
balcânica e na Ásia Menor, porta de entrada comercial 
para o Oriente. 

Questão 15

A. 
O aluno deverá identificar pela imagem o caráter ho-
rizontal do movimento das placas, relacionando-o aos 
fenômenos sísmicos como orogênese, terremotos e vul-
canismo. A região do Pacifico concentra a maior parte 
das zonas de subduccao.

Questão 16

E. 
As duas afirmativas estão erradas, pois as cidades lis-
tadas são as que se encontram mais afastadas do epi-
centro e, portanto, sofrerão menos o seu impacto. Além 
disso, a intensidade do abalo sísmico diminui com o 
aumento da distância do epicentro.

Questão 17

D. 
Mais-valia é uma expressão do âmbito da Economia, 
criada por Karl Marx que significa parte do valor da 
força de trabalho dispendida por um determinado tra-
balhador na produção e que não é remunerado pelo 
patrão. Também pode ser classificada como o excesso 
de receita em relação à despesas.
A força de trabalho de um trabalhador (considerada 
também como uma mercadoria por Marx) possui o 
mesmo valor que o tempo que o trabalhador precisa 
para produzir o suficiente para receber o seu salário 
e garantir a subsistência da sua família. Apesar disso, 
muitas vezes o valor desse tempo é menor que a quan-
tidade de força de trabalho total. A diferença entre esses 
dois valores é conhecida como mais-valia.

Book_Afenem_1S_D1_Gabarito.indb   2 02/07/2015   09:58:51



3

2015 
Questão 18

D. 
Alexandre, o Grande, adotou uma política militarista 
e expansionista, estabelecendo contatos com os povos 
asiáticos e africanos. Criado dentro da cultura grega, 
pois foi educado por Aristóteles, Alexandre desenvol-
veu a interação comercial e cultural dos gregos com os 
outros povos.

Questão 19

D. 
O conceito de “mundos possíveis” em Filosofia diz res-
peito a tudo aquilo que o ser humano tem como pos-
sibilidade, necessidade e fortuito (contingência). Logo, 
viver é uma modalidade, ou seja, ficar sujeito à diver-
sidade.

Questão 20

D. 
O termo coerção deriva do idioma Latim, coercio, “ação 
de reprimir, de refrear; repressão; castigo”. Ao agrupar 
as palavras coerção e social, damos origem a expressão 
cunhada pela sociologia “Coerção Social”. Nesse sen-
tido, a coerção social é caracterizada pela pressão e/
ou repressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo. 
A coerção social manifesta-se por meio das leis e as 
normas sociais. As normas não necessariamente estão 
inscritas em forma de documentos legais. Podem estar 
inserida de forma simbólica no espaço, manifestada na 
sua organização e estrutura.

Questão 21

D. 
Os climogramas são bem distintos entre si, apesar das 
duas cidades se localizarem no mesmo hemisfério. O 
climograma da cidade A é do tipo mediterrâneo, quente 
e seco no verão e mais úmido no inverno. O clima da 
cidade B é do tipo frio com invernos rigorosos e verões 
amenos; a pluviosidade obedece a temperatura, pois 
chove mais no verão do que no inverno.

Questão 22

C. 
A preocupação do governo imperial era tentar diminuir 
o clima de tensão em Roma, decorrente dos problemas 
socioeconômicos que se abatiam sobre o Império, daí a 
sua política de “bondades” para os setores notadamen-
te populares.

Questão 23

C.
Ambos consideram a arte como imitação. Pode-se, 
em certa medida, dizer que a concepção platônica so-
bre a mímesis é negativa, enquanto que a concepção 
aristotélica é positiva. Para o primeiro, a arte, como a          
pintura, leva os mais ingênuos à ilusão. O segundo, por 
sua vez, crê que a arte de imitar causa prazer. 

Questão 24

B. 
Pela imagem podemos identificar algumas das caracte-
rísticas da savana. São elas: predomínio de vegetação 
rasteira, poucas árvores de grande porte esparsas, raízes 
profundas e pequena variedade de espécies.

Questão 25

B. 
Auguste Comte  foi quem deu o ponto de partida para 
esse novo conceito e muitos de seus ensinamentos ain-
da prevalecem válidos até o presente tempo. A palavra 
“Positivismo” teve seu sentido mudado radicalmente ao 
longo desses anos, incorporando diferentes sentidos, 
sendo muitos deles opostos e contraditórios entre si. 
Pensando nisso, podemos dizer que algumas correntes 
de outras disciplinas se consideram positivistas, mesmo 
sem ter nenhuma relação com a obra de Comte. Assim 
como qualquer mudança revolucionária nos séculos 
mais antigos, o Positivismo sofreu com a falta de apoio 
da sociedade, principalmente por pregar que a teologia 
e a metafísica deveriam ser afastadas da vida humana.

Questão 26

D. 
Os espetáculos públicos, decorrentes da política do 
pão e circo, tinham como participantes os escravizados 
de regiões conquistadas pelo Império Romano. 

Questão 27

A. 
O monoteísmo pregado pela religião islâmica instituía 
a sujeição dos fiéis à vontade divina, conforme o ex-
presso no seu livro sagrado, o Corão.

Questão 28

E. 
Na Grécia antiga, foi criada uma série de mitos para po-
der passar mensagens para as pessoas e também com o 
objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. 
Há cerca de três mil anos, não havia explicações cien-
tíficas para grande parte dos fenômenos da natureza ou 
para os acontecimentos históricos. Sendo assim, a ge-
nealogia tem como objetivo identificar as relações de 
poder que deram origem a ideias, valores ou crenças.
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Questão 29

A.
Ideologia é um conjunto de  ideias ou pensamentos de 
uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. A ideolo-
gia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e 
sociais. 
O conceito de ideologia foi muito trabalhado pelo filó-
sofo alemão Karl Marx, que ligava a ideologia aos sis-
temas teóricos (políticos, morais e sociais) criados pela 
classe social dominante. De acordo com Marx, a ideo-
logia da classe dominante tinha como objetivo manter 
os mais ricos no controle da sociedade. No século XX, 
várias ideologias se destacaram, tais como a Ideologia 
capitalista: surgiu na Europa durante o Renascimento 
Comercial e Urbano (século XV). Ligada ao desenvol-
vimento da burguesia, visa o lucro e o acúmulo de ri-
quezas.

Questão 30

C 
O aluno deverá ser capaz de identificar no texto o pa-
pel da demanda no processo de escassez de água. Tra-
ta-se de um aumento da demanda e não de diminuição 
de oferta.

Questão 31

E. 
A Filosofia do tempo do “Renascimento Cultu-
ral” rompeu com o medievalismo a partir do mo-
mento que buscou a valorização do ser humano                                                               
– antropocentrismo – em detrimento do teocentrismo 
da Idade Média.

Questão 32

C. 
A democracia evoluiu historicamente através de inten-
sas lutas sociais e, com frequência, também foi sacri-
ficada em muitas dessas lutas. Nem sempre os movi-
mentos sociais promovem a democracia, mas há uma 
tendência contemporânea a que muitos deles incor-
porem uma dimensão renovada de luta democrática, 
contribuindo para a ressignificação das práticas e teo-
rias democráticas no começo deste século. Este artigo 
pretende ir além das análises unidirecionais com que 
foram tratadas as relações entre movimentos sociais e 
democracia nas transições democráticas, com o obje-
tivo de questionar e ampliar as articulações teóricas 
possíveis entre democracia e sujeitos sociais, tomando 
como referência a existência de quatro “fronteiras” que 
muitas vezes não são superadas: a da ciência, a do Es-
tado-nação, a da instituição e a do momento histórico.

Questão 33

C. 
Notadamente na Idade Média, a Igreja Católica interfe-
ria em todas as práticas do dia a dia. Na economia, não 
era diferente. Comprometida com o sistema feudal, a 
Igreja condenava o comércio, o lucro e a usura.

Questão 34

D. 
Para Hegel, a dialética está associada ao idealismo, 
como um processo de pensamento. Já para Marx, a 
dialética faz parte do princípio de evolução da própria 
realidade.

Questão 35

E. 
O aluno deverá ser capaz de reconhecer e identificar 
as principais consequências do desmatamento. Dentre 
elas a diminuição da biodiversidade, a diminuição da 
vazão dos rios, a diminuição do fluxo dos rios, e o au-
mento das estiagens pela queda da pluviosidade. Além 
do comprometimento da absorção de CO2 e sua contri-
buição para o aquecimento global.

Questão 36

A. 
O aluno deverá perceber de forma crítica que as ten-
sões mundiais ainda estão ocorrendo e que o mundo 
global ainda sofre as consequências do enfraquecimen-
to dos Estados-nação. Além disso, devem perceber que 
há uma tendência a uma monopolaridade exercida pe-
los EUA.
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Questão 37

D. 
Tanto os anelídeos (minhocas) quanto os artrópodes 
(besouro) e os moluscos (caracol), presentes nas fotos, 
possuem três folhetos germinativos, por isso são triblás-
ticos; apresentam cavidade corporal revestida por me-
soderma, portanto, são celomados, e, nos três, o blastó-
poro dá origem à boca, sendo protostomados.

Questão 38

E. 
A liofilização ocorre por sublimação. A sublimação é 
a passagem (transição) do estado sólido para o estado 
vapor, sem passar pelo estado líquido. 

Questão 39

D. 
A área da figura definida pelo gráfico é numerica-
mente igual ao deslocamento realizado pelo móvel. A 
primeira área vale 54 x 0,5 = 27 km. A segunda área 
vale 64,8 x 1/3 = 21,6 km. O deslocamento total foi                           
27 + 21,6 = 48,6 km.

Questão 40

E. 
O alantoide é o anexo embrionário responsável pelas 
trocas gasosas do embrião de animais terrestres ovípa-
ros, enquanto o âmnio protege contra a desidratação e 
choques mecânicos.

Questão 41

D. 
A água é uma substância pura composta por 2 elemen-
tos químicos: o hidrogênio, conjunto de átomos que 
possuem o número atômico igual a 1, e o oxigênio, 
conjunto de átomos que possuem o número atômico 
igual a 8.

Questão 42

C. 
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Questão 43

A. 
Para uma mulher conceber dois bebês com dois ho-
mens diferentes, é necessário que ela libere dois óvulos 
em um curto espaço de tempo, dentro de um mesmo 
ciclo menstrual. Cada óvulo será fecundado pelo es-
permatozoide de um dos homens, sendo assim, gêmeos 
dizigóticos.

 
Questão 44

A. 
A questão aborda a densidade de três diferentes mate-
riais: chumbo, borracha e ferro.
I. Como o bloco de ferro não flutua na solução, e o blo-
co de borracha flutua, então o ferro é mais denso que 
a borracha.  Se m1 = m2, então V2 > V1. CORRETO.
II. Da mesma forma, observa-se, na tabela, que chumbo 
é mais denso que a borracha; logo, se V2 = V3, então 
m2 < m3. ERRADO.
III. Como o ferro é mais denso que a borracha, e se     
m2 > m1, então V1 será menor que V2. ERRADO.

Questão 45

D. 
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Questão 46

E. 
As glândulas sudoríparas lançam sua secreção para a 
superfície do tecido epitelial de revestimento, com o 
qual guarda contato, através de seu duto, por isso são 
classificadas como glândulas exócrinas. Originam-se a 
partir do tecido epitelial glandular.
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Questão 47

E. 
Como o veículo trafega com velocidade constante du-
rante o primeiro trecho do percurso, seu gráfico v x t é 
uma reta horizontal, indicando que não houve variação 
em sua velocidade. Após esse trecho, sua velocidade 
é reduzida até parar, ou seja, o gráfico é representado 
por uma reta decrescente até que sua velocidade atinja 
o valor zero.

Questão 48

D. 
Utilizando os dados fornecidos, temos: Na11; Cl17, por-
tanto o íon Na+ possui 11 prótons e 10 elétrons, e o íon 
Cl- possui 17 prótons e 18 elétrons.

Questão 49

B. 
Os ligamentos e tendões são formados por tecido con-
juntivo denso modelado, o qual apresenta uma grande 
quantidade de fibras colágenas dispostas paralelamen-
te, o que faz com que o tecido seja bastante resistente 
à tração.

Questão 50

C. 
O micélio do fungo carnívoro da reportagem cresce 
para dentro do corpo do verme nematoide, e as hifas 
lançam enzimas hidrolíticas que digerem os órgãos 
do animal, num processo conhecido como digestão                  
extracorpórea.

Questão 51

B. 
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Questão 52

C. 
A geometria da molécula, dependendo dos átomos que 
a compõem, assume diversas formas geométricas. A 
tetraédrica é formada por quatro nuvens eletrônicas e 
quatro ligações químicas, os ângulos da molécula são 
de 109,5o, por exemplo, CH4.

Questão 53

D. 
Os vírus precisam conectar as proteínas ligantes           
(glicoproteínas) de seu envelope nas proteínas recep-
toras da membrana da célula hospedeira para poder 
penetrar na célula e iniciar sua replicação. 

Questão 54

C. 

Para analisar o tempo de queda temos:
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Questão 55

A. 
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Questão 56

D. 
Alguns metais de transição, não seguem a distribuição 
eletrônica de Linus Pauling, dentre os quais o Cobre.

29Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

Deveria apresentar: 4s2 3d9

Questão 57

E. 
O raio do íon negativo F- (ânion) é maior que o raio do 
íon positivo Mg2+ (cátion).
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Questão 58

D. 
A principal molécula que forma a membrana plasmá-
tica dos seres vivos é o fosfolipídio. Essas moléculas 
se dispõem em uma camada dupla, onde as cabeças 
hidrofílicas se voltam para o exterior, rico em matriz 
intercelular aquosa, e para o interior, formado pelo ci-
toplasma, que também é uma solução onde o solvente 
é a água. Já as caudas hidrofóbicas das moléculas ficam 
voltadas umas para as outras, pois são hidrofóbicas.

Questão 59

A. 
As forças que atuam no bloco são: o peso (que é verti-
cal, apontando para o centro da Terra), a força de con-
tato com o plano (normal) e a força aplicada pelo fio 
(tração).

Questão 60

D. 
Cálculo da quantidade em mols do gás:

Configuração eletrônica:
1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d10 4p3

4 3p   N = 4, I = 1, ml = 1 e ms = 1/2→ −

Questão 61

B. 

Primeiramente calculamos a aceleração adquirida pelo 
carrinho

a  
v
t

   m s= = =
∆
∆

6
300

0 02, / ²

Apicando a 2a Lei de Newton, vamos obter o valor da 
força resultante

F m  a  x  NR = = =. , ,20 0 02 0 4

Questão 62

E. 
A pneumonia pneumocócica é causada pela bactéria 
Streptococcus pneumoniae. A infecção intestinal citada 
no texto se dá pela contaminação dos alimentos com 
bactérias dos gêneros Shigella e Salmonella. Todas as 
demais doenças mencionadas no texto são causadas 
por vírus.

Questão 63

B. 
Na 1ª reação, temos que: 
mBase + mácido = msal + mágua + mácido
45+100=70+X+56
X=19 g

Observando que, na 1ª reação, a base não está em ex-
cesso, podemos escrever:
45 g de base fornecem 70 g de sal
Y de base fornecem 28 g de sal

Com isso, tiramos  Y= 18 g

Na 1ª reação, também observamos que reagem                 
100 – 56 = 44 g de ácido. Então:
45 g de base reagem com 44 g de ácido
18 g de base reagem com Z de ácido

Z= 17,6 g

Na 2ª reação, temos que: mBase + mÁcido = mSal + mÁgua
Z + Y= 28 g+ w
17,6+18= 28+ w
W= 7,6

Questão 64

D. 
O movimento da coroa é transmitido à catraca. Ambas 
possuem mesma velocidade linear e diferentes veloci-
dades angulares. Como o raio da catraca é três vezes 
menor que o da coroa, gira três vezes mais, isto é, exe-
cuta 36 voltas por minuto. A roda da bicicleta gira junto 
com a catraca. Portanto, a roda executa 36 voltas por 
minuto.

Questão 65

B. 
Como as substâncias de efeito analgésico, encontradas 
no veneno da mamba negra, se tratam de peptídeos, 
pertencem ao grupo das proteínas.

Questão 66

C. 
Para o átomo de carbono estar ligado a quatro outros 
átomos, ele deve ter uma hibridização sp3, ou seja, o 
orbital 2s se combinou com os três orbitais do subnível 
2p para formar quatro orbitais híbridos sp3. Estes orbi-
tais estão distribuídos simetricamente em arranjo tetra-
édrico com ângulos de 109,5o entre eles. Portanto, os 
ângulos de ligação para os dois carbonos da molécula 
do etano são de 109,5o. É possível ter rotação no eixo 
da ligação C–C na molécula do etano (C2H6).
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