FACULDADE BAIANA DE DIREITO
PROCESSO SELETIVO 2018.2 – 2º MOMENTO
PROVA DE HUMANIDADES – PADRÃO DE RESPOSTAS

Questão 1
Considerando que a prática de criar notícias falsas (fake news), como se observa no texto, não é novidade,
justifique como essas notícias interferem na política do mundo atual.
Espera-se que o candidato aborde ao menos uma dessas considerações:
•

As notícias falsas atualmente buscam disseminar boatos e inverdades com informações que não estão
100% corretas sobre pessoas, partidos políticos, países, políticas públicas… Elas não vão aparentar ser
mentira, ainda mais se nós acreditamos que elas podem ser verdadeiras – mas não são.

•

Dois acontecimentos que tiveram relevância internacional em 2016 foram o Brexit – saída do
Reino Unido da União Europeia – e as eleições presidenciais estadunidenses. Além de serem os
principais motivos da crescente divulgação de noticias falsas, também foram onde o próprio
fenômeno dessas notícias foi muito intenso.

•

A rápida disseminação de informações pela internet tem sido campo fértil para a proliferação de notícias
falsas ou incompletas. Até mesmo sensacionalistas, o que causam prejuízos, muitas vezes irreparáveis,
tanto para pessoas físicas ou jurídicas, as quais não têm garantido o direito de defesa sobre os fatos
falsamente divulgados. Exemplo a última campanha para eleição para presidente dos Estados Unidos.

Questão 2
Cite dois comportamentos sociais responsáveis pela rápida disseminação das fake news nos dias atuais.

•
•
•
•

Espera-se que o candidato aborde pelo menos dois dos comportamentos citados abaixo:
Gosto pelo sensacionalismo.
Autopromoção - Exposição da privacidade pessoal e alheia.
Irresponsabilidade em repercutir informações sem checar as fontes e, por consequência, a veracidade dos
fatos.
Falta de senso crítico e de reflexão – Superficialidade da informação de quem reproduz.
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•

Não utilização dos veículos tradicionais de comunicação como fonte de informação, restringindo-se às
mídias sociais.

•
•

Acreditar que o boato é uma informação real e útil.
Descompromisso com o outro (alteridade).

•
•
•
•

Falta de compromisso com a realidade.
Individualismo e egocentrismo. Necessidade de ser o primeiro a disseminar a informação.
Inibição da criatividade e da espontaneidade dos que respeitam a ética.
Convite ao desrespeito e à anarquia; falta de ética.

Questão 3
O protagonismo dos jovens, evidenciado na “Marcha pelas nossas vidas”, que foi divulgado pela imprensa
mundial enfrenta obstáculos para o alcance do êxito de suas reivindicações. Indique dois desses obstáculos,
justificando sua posição.

•
•

•

Espera-se que o candidato aborde, pelo menos, um dos seguintes aspectos:
A tradição histórica e o amparo legal dado pela Segunda Emenda da Constituição dos Estados Unidos, ao
admitirem o direito das pessoas de manter e portar armas.
A Associação Nacional do Rifle, NRA, um dos grupos de interesse mais influentes da política americana –
com o engajamento de seus 5 milhões de membros, se opõe à maioria das propostas de regulamentação
do uso de armas de fogo e está por trás de esforços em âmbitos federal e estadual para reverter as
restrições ao porte de armas.
O sistema federativo dos EUA que possibilita grande autonomia dos estados membros para decidir questões de
interesse da população local ou rejeitar decisões tomadas pelo governo federal.

Questão 4
Com o aumento da violência, cresce a demanda de parte da sociedade para flexibilizar as restrições ao uso de
armas de fogo. A questão envolve o uso dessas armas pelos cidadãos e pelos marginais.
Diante dessa polêmica se posicione, justificando sua resposta.
Espera-se que o candidato, ao se posicionar contra ou a favor, apresente uma das justificativas abaixo.
➢ Argumentos contra o controle
•
•

A autodefesa é um direito natural do ser humano.
O direito de defesa da família e do patrimônio.

•
•

O direito à liberdade de escolha, independente de ter ou não uma arma.
O aumento do contrabando de armas e munições que alimenta o crime organizado e desafia os
poderes públicos propiciando assaltos, explosões de agências bancárias e guerras entre facções,
constituindo-se em sério problema de segurança pública.
➢ Argumentos pró-controle
• O perigo de acidentes na manipulação por pessoas inexperientes.
•

O crescimento do registro de casos de ataques de jovens em escolas.

•
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•

A solução extrema em casos de conflitos entre cidadãos: brigas de vizinhos, brigas de trânsito,
conflitos passionais.

•

A tendência de vingança expressa em famílias, que muitos jovens internalizam como resultado do
que vivenciam desde a infância.

Questão 5
Considerando o texto e os conhecimentos sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e China, explique,
de forma sucinta, uma implicação política ou econômica da competição comercial entre esses países.
Espera-se que o candidato aborde uma dessas implicações:
Implicação política:

➢
•

➢
•
•
•

•

A questão comercial entra em contradição com a política externa dos EUA que tem se aproximado do
presidente chinês Xi Jinping que, junto com o presidente Trump tem buscado contornar os perigos da
política atômica da Coreia do Norte.
Implicação econômica:
Protecionismo econômico do governo Trump.
Déficit comercial dos EUA frente à China.
São as duas maiores economias do mundo e têm o maior intercâmbio comercial. Uma guerra comercial
representa perigo para ambos, além da ameaça de estender suas consequências para todo o mercado
internacional. Dizem os especialistas: todos perdem.
Perigo de outros países também elevarem suas taxas de importação, esfriando o mercado internacional.

Questão 6
Considerando o quadro apresentado no mercado internacional com a elevação de tarifas de importação pelos
dois países, China e Estados Unidos, cite, explicando, uma situação em que essa possível guerra comercial
atingiria o Brasil.

•
•

Espera-se que o candidato aborde ao menos uma dessas situações:
Ampliação das exportações da soja brasileira para a China em vista da elevação dos preços do produto no
mercado chinês com a elevação da taxa de importação da soja norte americana na China.
Quanto ao aço e ao alumínio, também incluídos nas sanções comerciais entre Estados Unidos e China,
apesar de o foco principal ser a China, a indústria brasileira será duramente afetada, caso ela não sejam revertidas,
tendo em vista que o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA, depois do Canadá, e o primeiro em
vendas de aço semiacabado – matéria-prima para produtos laminados – para o mercado americano.

Questão 7
Considerando os textos e os estudos sobre a violência doméstica praticada contra mulheres, crianças e idosos,
selecione um desses sujeitos sociais e cite uma possibilidade e um limite na adoção de mecanismos de
proteção contra a violência doméstica ou intrafamiliar.
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Espera-se que o candidato cite, a depender do sujeito social escolhido, uma das seguintes possibilidades e um dos
seguintes limites.
➢ Possibilidades
Mulheres
• Aplicação da lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).
• Criação de juizados especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher.
• Detenção do suspeito de agressão.
• Agravantes da pena.
• Desistência da denúncia só perante o juiz.
Crianças
• Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
• Aplicação da Lei do Menino Bernardo (Lei da Palmada).
• Denúncia aos Conselhos Tutelares.
Idosos
• Aplicação do Estatuto do Idoso.
➢ Limites
Mulheres
• Dificuldade de a mulher denunciar a violência por medo e/ou vergonha.
• Retirada da queixa.
• Dificuldade de comprovar a violência psicológica e emocional.
• Dependência financeira do companheiro ou da família agressora.
Crianças
• Resistência das famílias quanto ao que consideram interferência do Estado na educação dos filhos.
• Dificuldade de as vítimas denunciarem a violência por medo e/ou ignorância.
Idosos
• Dependência financeira.
• Restrição da mobilidade.
• Sequestro de recursos financeiros por membros da família.
• Fragilidade de saúde
• Medo de maus tratos físicos.
Questão 8
Identifique uma razão que evidencia a ocorrência de situações de violência intrafamiliar na sociedade brasileira
na contemporaneidade.
Espera-se que o candidato identifique uma das razões apresentadas a seguir:
•
•
•

Persistência da tradição machista que considera a mulher propriedade dos pais, irmãos, padrastos,
maridos, companheiros e namorados.
Desigualdade de direitos entre homem e mulher arraigada na mentalidade da sociedade brasileira,
expressa na desigualdade social e, até na desigualdade de remuneração.
Despreparo das famílias para o acolhimento da criança em suas diferentes fases de desenvolvimento.
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•
•
•

Naturalização da violência vista como forma de “educar” as crianças e mantê-las obedientes.
Persistência da pobreza, da ignorância e da deficiência na educação.

Questão 9
Identifique o fato histórico que pode estar relacionado às origens da situação descrita no texto, justificando sua
resposta.
Espera-se que o candidato identifique o fato histórico e apresente uma das seguintes justificativas:
➢ Fato histórico:
• Revolução Industrial.
➢ Justificativas:
• Introdução do conceito de progresso relacionado com a produção acelerada de bens que levou à
exploração intensiva dos recursos da natureza: minerais, vegetais, agrícolas e animais.
• Estabelecimento do consumo como forma de alimentar a produção acelerada levando ao consumismo,
compreendido como o consumo desenfreado e irracional.
• Relação entre revolução industrial e poluição do meio ambiente.
• Exploração do meio ambiente para sustentar a crescente demanda de alimentos da população.
Questão 10
Indique uma situação na Bahia que pode estar relacionada à descrição do Relatório sobre a Degradação e a
Restauração de Terras Degradadas referido no texto.
Espera-se que o candidato aborde ao menos um dos aspectos abaixo:
• Agricultura irrigada.
• Crescimento do Agronegócio.
• Uso inadequado dos recursos hídricos.
• O Projeto de transposição do rio São Francisco.
• O crescente assoreamento de rios.
• A herança da agricultura extensiva e monocultora.
• A secular destruição da Mata Atlântica.
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