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FORTALEZA, 4 de outubro de 2017.

COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS
Questão 1 – A chegada, em 1808, inicialmente à Bahia e logo ao Rio de
Janeiro, onde as Cortes se estabeleceram, acabou por trazer uma série de
transformações para o Brasil, o que inevitavelmente afetaria a nossa história.
Com o estabelecimento da Corte portuguesa no Rio, uma série de transformações veio conjuntamente a estimular a dinâmica emancipacionista da
elite brasileira.
O governo de D. João VI no Brasil tomou diversas providências no intuito de
estabilizar a administração do Império colonial luso, dentre elas a abertura
dos portos às nações amigas (1808) e a revogação do Alvará de 1785, que
proibia a instalação de indústrias e manufaturas no Brasil, com o intuito de
aumentar a arrecadação para o sustento do Estado português, agora instalado no Rio de Janeiro. Contudo, não houve uma intenção em desenvolver
as bases educacionais para a autonomia da população da colônia.
Resposta correta: D
Questão 2 – Na Idade Média, o poder está vinculado à posse da terra. Assim, os nobres faziam alianças entre si para conquistar e/ou manter suas terras. O suserano doava terras e proteção em troca da fidelidade do vassalo.
Resposta correta: B
Questão 3 – Nos países considerados repúblicas democráticas, notabilizam-se ações que envolvem diferentes setores de classe, na busca por uma
sociedade que venha extinguir seus padrões racistas e, dessa forma, vivenciar a plenitude isonômica e cidadã.
Resposta correta: E
Questão 4 – A Revolução de 30 representou um divisor de águas em nossa
história republicana. Com a participação de camadas médias, tenentes e
oligarquias de Minas e Rio Grande do Sul, promoveu a tomada do poder
dando início a uma nova fase de nossa história política e socioeconômica.
Resposta correta: E
Questão 5 – O início do segundo governo Dilma foi marcado por uma série
de manifestações populares que, inicialmente, não tinham uma diretriz. Eram
grupos que gritavam diversas palavras de ordem, mas que em um consenso
criticavam a corrupção nos diversos segmentos da política nacional.
Resposta correta: B
Questão 6 – O texto evoca uma importante transformação política que ocorreu no país à revelia de qualquer participação popular, sendo a implantação
da República fruto da ação de grupos minoritários e elitistas.
Resposta correta: E
Questão 7 – Os interesses de grupos minoritários dificultam a ampliação
do processo de participação cidadã inclusiva, fato constatado pela atuação
de bancadas no Parlamento que garantem os interesses de uma elite de
proprietários.
Resposta correta: D
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Questão 8 – A República Velha foi um período da História do Brasil marcado
por profundas disputas políticas, tanto em nível nacional quanto regional.
Nesse contexto, as oligarquias políticas de São Paulo e de Minas Gerais
sobressaíam em relação às demais oligarquias estaduais, o que deu origem à chamada Política do Café com Leite, uma aliança entre as poderosas
lideranças desses dois estados, mas que também incluía as lideranças regionais. Todavia, a pretensa harmonia não foi preservada sempre, havendo
momentos de profundas crises, que, de certa forma, terminaram minando
todo o predomínio existente na República Velha.
Resposta correta: B
Questão 9 – Muitas pesquisas sociológicas demonstram que o encarceramento da população não inibe a violência. Pelo contrário, muitas vezes,
estimula a violência, uma vez que acaba por reforçar a marginalização da
população pobre.
Resposta correta: B
Questão 10 – As habitações populares, conhecidas como cortiços, eram
consideradas símbolo do atraso, além de fonte de insalubridade. Daí o esforço do governo para destruir os cortiços e modernizar a capital brasileira.
Resposta correta: A
Questão 11 – A questão associa a ocupação da Amazônia com as relações
antrópicas e seus impactos ambientais. A partir de 1960, o desenvolvimento
de superintendências regionais favoreceu a expansão de novas áreas econômicas em direção ao Centro-Oeste e à Amazônia – denominadas de últimas fronteiras agrícolas –, onde ocorreu o cultivo da soja e gado, gerando a
limpeza do terreno e ocasionando a degradação do bioma.
Resposta correta: C
Questão 12 – A formação de áreas faveladas está relacionada a um processo
de marginalização social, historicamente presente na sociedade, em que uma
significativa parcela da população não se encontra assistida por ações governamentais, habitando submoradias. Em muitos casos, geram a degradação
ambiental de encostas de morros e colocam em risco a vida de moradores.
Resposta correta: E
Questão 13 – Apesar de o Brasil ter seu território fartamente iluminado pelo
Sol, este é ainda pouco aproveitado. A notícia exibe a Bahia, estado nordestino, que passará a aproveitar em maior escala seu potencial energético.
Resposta correta: A
Questão 14 – Fósseis são restos de animais ou vegetais depositados em
terrenos sedimentares que foram conservados até os dias de hoje deixando
rastros do passado para serem investigados no presente. Nas chamadas
bacias sedimentares, é possível encontrarmos carvão mineral e petróleo,
formados por uma decomposição orgânica.
Resposta correta: C
Questão 15 – Nos últimos anos, nosso planeta vem sendo afetado por diferentes problemas ambientais, sendo muitos deles provocados pelas diversas ações humanas que atingem indiscriminadamente a fauna, a flora, o
solo, a água, o ar etc.
Dentre os principais problemas ambientais atuais estão a poluição do ar por
gases que geram as chuvas ácidas e a desertificação.
Resposta correta: C
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