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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
ESPANHOL

QUESTÃO 91: Resposta E

Havia no povoado mais de vinte harpistas famosos que tocavam nas festas, estes músicos se inspiravam na melodia das 
águas, durante uma noite, e, em seguida, eles voltavam ao povoado difundindo novas melodias. A resposta correta é a alter-
nativa E.

QUESTÃO 92: Resposta E

De acordo com o texto, as doenças de pele refletem a saúde de outros órgãos. A resposta correta é a alternativa E.

QUESTÃO 93: Resposta B

De acordo com o texto, a linguagem das rugas, segundo dermatologistas, revela a saúde dos órgãos, e a alternativa correta é 
a que diz que as bolsas nos olhos indicam problemas nos rins. A resposta correta é a alternativa B.

QUESTÃO 94: Resposta D

De acordo com o texto, o tabaco reduz a circulação sanguínea capilar. Portanto a resposta correta é a alternativa D.

QUESTÃO 95: Resposta D

A única alternativa em que a palavra pode ser substituída é a alternativa D, pois reducir e encoger têm o mesmo significado, 
ou seja, diminuir ou estreitar.

SOCIOLOGIA

QUESTÃO 96: Resposta B

Gerada pela evolução do capitalismo, sobretudo a partir da Revolução Industrial e dos seus efeitos, a Sociologia tem procura-
do decifrar causas e características dos fenômenos sociais contemporâneos com base em métodos científicos desenvolvidos 
pelo pensamento produzido por meio de técnicas de pesquisas.

QUESTÃO 97: Resposta D

Durkheim definiu em toda sua obra o objeto de estudo da Sociologia, além de seus métodos específicos de pesquisa que 
constituem seu status de ciência. O que o sociólogo francês aponta como fato social é o fenômeno caracterizado pela exte-
rioridade aos indivíduos, repetição no meio social e poder coercitivo sobre os comportamentos. Não precisam, entretanto, 
seguir necessariamente regras e normas formalmente estabelecidas; fatores estes associados às instituições sociais. Em um 
de seus estudos mais importantes, Durkheim analisou o suicídio como fato social nas coletividades humanas.

QUESTÃO 98: Resposta C

No texto selecionado, o autor apresenta uma reflexão sobre a concepção weberiana do conhecimento sociológico. Enfatiza as 
limitações da apreensão possível da realidade em vista de o pesquisador fazer parte do seu objeto de estudo e a impossibili-
dade até mesmo de compreender na totalidade um aspecto específico da realidade. Cabe, então, ao sociólogo elaborar con-
ceitos ou tipos ideais que permitam a compreensão parcial da realidade social. Não simplesmente sua descrição superficial 
como afirma a alternativa A; nem a “elaboração teórica totalizante” como está na B; ideia que se repete na D.
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QUESTÃO 99: Resposta A

Para Durkheim, o comportamento dominante (isto é, do grupo social de maior prestígio e força, independente de se tratar de 
maioria numérica) pode associar-se ao princípio da normalidade. Imposto ao funcionamento cotidiano e funcional da socie-
dade, esse comportamento é o responsável pela situação de eunomia (normalidade esperada). Quando excepcionalmente 
ocorrem fenômenos que fogem ou mesmo ameaçam criticamente o quadro coletivo de comportamento estaríamos diante da 
anomia, cujas caraterísticas caberia ao sociólogo detectar e possivelmente apontar medidas para sua superação. 

QUESTÃO 100: Resposta A

A questão remete aos conceitos de identidade e de alteridade no surgimento da Antropologia. A Antropologia é a ciência da 
diferença, da alteridade. Alteridade se opõe a Identidade — o radical alter significa, em latim, 'outro'. Portanto, se o 'eu' define 
a identidade, o 'outro' caracteriza a 'alteridade'.

FILOSOFIA

QUESTÃO 101: Resposta D

Apesar de seu caráter fantasioso, o mito tenta estabelecer uma relação com o real, mesmo que seja sob a forma de alegoria 
ou metáfora.

QUESTÃO 102: Resposta E

A atividade dos sofistas era vinculada a problemas práticos do mundo real, daí a ênfase que davam, por exemplo, à retórica 
em detrimento da metafísica.

QUESTÃO 103: Resposta D

No fragmento do diálogo Fedro, percebe-se que Platão rejeita o uso da escrita por considerar que criar dependência ou con-
fiança em algo que é exterior ao homem. Além disso, Platão afirma claramente que a escrita dá aparência de sabedoria, mas 
na verdade faz com que as pessoas permaneçam “majoritariamente ignorantes”.

QUESTÃO 104: Resposta C

A alternativa C é a que melhor relaciona as quatro causas de Aristóteles aos respectivos trechos que aparecem no texto.

QUESTÃO 105: Resposta C

O trecho não faz referência a “uma única lei racional”, mas fala do impulso permanente em “conhecer mais”.


