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Português Instrumental 
 

Questão 1  
 

“Sem essa perspectiva, a escola corre o risco de ficar refém da camisa de força de sua grade curricular, como mero aparelho 
burocrático de reprodução bancária do saber.” – O autor aponta uma condição básica: a de que a escola tenha clareza em seu 
projeto político pedagógico para que sempre prevaleça o consenso de seus educadores. 
 
 
Questão 2 

 
No primeiro caso, natureza é usado com valor figurado, com valor de consequência lógica de um processo anterior – no caso, 
as relações mercantilistas aplicadas à educação. Já no segundo, indica o processo da natureza que promove a vitória apenas 
dos mais aptos em uma competição pela sobrevivência. Quanto à relação que o autor constrói, ela é de oposição: uma educação 
ideal não deve promover seleção natural, mas funcionar de forma cooperativa e ampla, formando indivíduos dispostos a melhorar 
o mundo de maneira ética. 
 
 
Questão 3 
 

A educação “deve abranger todas as disciplinas escolares, das ciências exatas à educação física” e deve superar “relações 
fundadas na economia de trocas para a economia solidária, baseada na cooperação”.  
 
 
Questão 4 
 

Susanita empregou a dedução, porque inicia, no primeiro quadrinho, sua fala com “Afinal”, que demonstra extrair uma reflexão 
ampla a partir de relações particulares (causa e efeito; perguntas retóricas), presentes no segundo quadrinho. 
 
 
Questão 5 

 
Mafalda empregou uma metáfora. 
Ao comparar festas de formatura e velório, Mafalda sugere que o indivíduo jamais se tornaria verdadeiramente apto a exercer o 
que aprende, uma vez que estará morto. 
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Geografia 
 
Questão 1 
 

A crise política na Síria lhe proporciona um cenário humanitário arrasador, por questões ligadas à pobreza e à segurança pública. 
De um lado temos o governo Sírio, conduzido por um regime autoritário do violento Bashar Al Assad, que conta com fortíssima 
repressão às oposições, incluindo ataques a manifestantes civis. Do outro, grupos rebeldes em diversas frentes e discursos 
diferenciados, contando com práticas que vão desde manifestações até atentados terroristas. Em meio aos opositores de Assad, 
surge em 2014 o Estado Islâmico, grupo extremista muçulmano de práticas violentíssimas, antiocidental e também perseguidor 
de minorias. Soma-se a isso, a oposição entre EUA (contrários a Assad e ao Estado Islâmico, e que, via OTAN, já bombardearam 
a região) e Rússia (parceira econômica do regime Sírio, ainda que também opositora do ISIS, que mantém tropas no país). 
Refugiados são migrantes que realizam seu movimento populacional em virtude de um fator compulsório grave, tal qual 
perseguições ostensivas, guerras, crises sociais extremas, grandes epidemias ou catástrofes naturais. No contexto Sírio, 
categorizaríamos tais fluxos como de refugiados, devido à presença da maioria dos fatores acima retratados.  
Imigrante é o indivíduo que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar. 
 
Questão 2 

 
O “Espaço Schengen” é a área delimitada no Acordo de Schengen, convenção europeia estabelecida a partir de 1985, definindo 
a livre circulação de pessoas em seus países-membros sem apresentação de passaporte. Tal acordo não abrange mercadorias, 
capitais e outros bens, e passou a fazer parte do quadro institucional e jurídico da União Europeia somente em 1997, devido a 
divergências internas como as retratadas acima. 
As principais vias ocorrem pelo Mar Mediterrâneo. A maioria dos cidadãos vindos do Oriente Médio costumam adentrar o bloco 
por países do leste europeu, mediante a sua menor fiscalização e xenofobia. Os Africanos, por sua vez, adentram geralmente 
pelo sul do continente, através do mesmo Mar Mediterrâneo. Porém, o destino costuma ser a Alemanha ou, em parte, a França 
por uma questão de oportunidades econômicas nesses países, economias mais sólidas do grupo. 
 
 
Questão 3 
 

 
Partido Democrata: 

 Linha política mais diplomática; 

 Maior disponibilização a acordos ambientais e convenções de paz e cooperação humanitária; 

 Discurso de aproximação com Cuba e com a América Latina; 

 Políticas de controle da xenofobia; 

 Maior atenção às questões sociais internas. 

 
Partido Republicano: 

 Linha política mais unilateral; 

 Maior resistência ao debate ambiental e à proteção dos Direitos Humanos; 

 Menor resiliência no debate com rivais históricos como Cuba e Coréia do Norte; 

 Discurso menos aprazível quanto à questão migratória e às discussões sociais como a saúde pública interna. 

 
Vivemos um contexto geopolítico e econômico global muito cercado de indefinições e conturbações. Vive-se, na Europa, a maior 
crise econômica desde o entre guerras. No Oriente Médio, além dos problemas já conhecidos, discutem-se estratégias para lidar 
com a Primavera Árabe e o Estado Islâmico. No continente africano, polêmicas que giram em torno de guerras, grupos 
extremistas, novas independências, epidemias e novas reservas de petróleo. Entre os países emergentes, um crescimento que 
patina devido à dependência do crescimento chinês, que é abalado pela crise financeira internacional. Xenofobia em alta, frágil 
abertura do regime cubano, resgate de tensões da Guerra Fria com a Rússia, etc. Traduzindo: a definição sobre qual linha política 
será seguida pela potência econômica e militar que ainda guarda a primeira posição global, pode ser definitiva para o desenrolar 
de uma série de acontecimentos políticos no mundo inteiro. 
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Questão 4 
 

Os países em questão são, respectivamente, a Venezuela e o Paraguai. 
O Paraguai, depois de um polêmico processo de impeachment que depôs o presidente Fernando Lugo, foi suspenso do grupo 
até que fossem convocadas eleições livres. O Partido Colorado Paraguaio, representante da direita conservadora no país, 
representou uma interminável oposição à entrada da Venezuela no grupo (já pré-aprovada, mas jamais chancelada). Durante 
o curto período da suspensão paraguaia, numa manobra política, os demais membros do bloco operaram uma rápida 
formalização da entrada venezuelana na União Aduaneira do Mercosul, causando forte descontentamento paraguaio. 
 
 
Questão 5 

 
Mediante as informações apresentadas, não. O GPS é um tipo de dispositivo de mera localização espacial, a princípio. Visto 
isso, salvo em caso de aparatos com maior nível tecnológico, não indica a periculosidade dos locais trafegados. O trajeto mais 
curto ou mais rápido é indicado, porém cabe sempre ao condutor o seu uso com cautela e a busca prévia por maiores 
informações sobre as demais condições do local. 
O aparelho de GPS fornece as informações de localização espacial mediante ao cruzamento das coordenadas de latitude e 
longitude, em graus, minutos e segundos. Isso ocorre mediante a triangulação de sinal entre o aparelho, antenas terrestres e 
satélites espaciais. Salvo no caso do uso de tecnologias complementares em conjunto, portanto, as demais informações são 
pré-carregadas no dispositivo, oferecendo riscos mediante ao mau uso, como o desconhecimento sobre alterações no trânsito, 
no traçado de vias e em condições específicas de cada local. 
 
 
Questão 6 

 
A restrição do livre trânsito de veículos de carga em perímetro urbano e/ou em grandes vias, como a retratada, se dispõe como 
uma estratégia para evitar o fluxo de veículos de grande porte e peso em horários de pico do trânsito, melhorando sua fluidez. 
Outras medidas, ainda que impopulares e/ou paliativas, podem ser exemplificadas com: o uso de ciclovias, o estímulo ao uso 
de transportes de massa/coletivos, o carpooling, o rodízio de automóveis, a instituição de pedágio urbano a veículos individuais, 
bem como a criação de vias expressas para transporte coletivo. 
 
 
Questão 7 

 
País Basco e Catalunha são duas regiões autônomas espanholas que possuem etnias diferentes do restante país. Ambas 
foram duramente reprimidas durante a ditadura do general Franco (1939-1977), ganhando assim notoriedade. Dessa forma, 
são nações (povo unido a partir de critérios culturais) sem Estado, já que não possuem território. 
Os movimentos ganharam força após as crises econômicas de 2008, já que houve um grande crescimento do desemprego na 
Espanha. Assim os movimentos separatistas, principalmente na Catalunha, reivindicam a formação de um Estado, já que é 
uma região desenvolvida espanhola. 
 
 
Questão 8 

 

Vantagens: 

 Fonte Limpa na emissão de gases estufa 

 Não depende de fatores naturais 

 Alta geração de energia 

 Associada à tecnologia 

 Exigência de pequena área para construção da usina 

 Grande disponibilidade do combustível 

 

Desvantagens: 

 Destino do lixo nuclear radioativo 

 Altos custos 

 Riscos de acidente 

 Problemas ambientais gerados pelo aquecimento das águas oceânicas usadas para resfriamento dos reatores. 
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Diferente de Chernobyl, a usina de Fukushima Daiichi, assim como as outras afetadas, possuem um invólucro de contenção, 

ou seja, a quantidade de radioatividade dentro do núcleo do reator (e na piscina onde são armazenadas as barras de urânio já 

usadas) é enorme. Só um pouco escapou até agora. Poderia ocorrer uma ruptura de algum dos vasos de contenção, o que 

liberaria muito mais. Este foi o caso de Chernobyl, que não tinha um invólucro protetor. Além disso, o quarto reator da usina de 

Chernobyl sofreu um incêndio proporcionando uma explosão. O acidente levou a uma série de explosões adicionais que 

ocasionaram em uma catástrofe nuclear.  Dessa maneira a tecnologia atual explica porque o acidente em Fukushima, mesmo 

mais intenso, gerou menos mortes do que Chernobyl. 

 
 
Questão 9 

 

 Expansão da Fronteira agrícola 

 Mineração 

 Projetos de hidrelétricas 

 Exploração madeireira 

 Tráfico de animais silvestres e recursos biológicos 
 

O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate 
ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável. Seus principais projetos são: 
 

 Gestão de florestas públicas e áreas protegidas; 

 Controle, monitoramento e fiscalização ambiental; 

 Manejo florestal sustentável; 

 Atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta; 

 Zoneamento ecológico e econômico, ordenamento territorial e regularização fundiária; 

 Conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

 Recuperação de áreas desmatadas. 
 
 
Questão 10 

 
Efeito estufa: As emissões constantes de CO, geradas pela atividade industrial, combustíveis fósseis e agropecuária aumentam 
a retenção da irradiação gerando maior aquecimento da atmosfera. 
EL Niño: O fenômeno do El Niño acontece quando uma corrente do Pacífico se inverte - algo que ocorre a cada três, quatro ou 
cinco anos -, trazendo chuvas onde normalmente há secas, e secas onde normalmente há chuvas. O El Niño tende a empurrar 
as temperaturas mundiais para cima. Esse fenômeno está agora parecido com o El Niño de 1998, que provocou estragos no 
sistema climático mundial. O de agora pode aumentar o risco de secas na África do Sul, no leste da Ásia e nas Filipinas – e 
pode trazer enchentes ao sul da América do Sul. 
 
Entre as consequências do aquecimento global estão: 

 O degelo  

 Aumento do nível dos oceanos  

 A desertificação 

 Alteração do regime das chuvas  

 Inundações 

 Redução da biodiversidade. 
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História 
 
Questão 1 
 

No primeiro governo (1930-1945), Vargas valeu-se da censura e usou os meios de comunicação para promover as ações do 
governo e, desse modo, angariava o apoio da sociedade ao governo. Porém, no segundo governo, diante de uma conjuntura de 
maior liberdade, o governo era duramente atacado por importantes veículos de comunicação. Tal fato, contribuiu para a 
instabilidade do governo. (1,0) 

 
 
Questão 2 

 
 
Pressão inflacionária, endividamento, ruptura com o FMI, rodoviarismo, déficit público, agravamento da crise social, fracasso da 
SUDENE, etc. (1,0) 

 
 
Questão 3 
 

 
A crise do governo João Goulart foi resultado de uma conjuntura econômica de crise, caracterizada pela alta da inflação, e a forte 
oposição de setores conservadores diante das propostas de reformas defendidas pelo presidente. Como forma de reação, pode-
se citar: luta armada, movimento estudantil, oposição de movimentos culturais (teatro, cinema e música). (1,0) 

 
 
Questão 4 
 

O Índice dos Livros Proibidos foi promulgado pelo papa Paulo VI em 1559 e revisado pelo Concílio de Trento, sua criação está 
inserida no conjunto de ações realizadas pela Igreja Católica durante as Reformas Religiosas. A imprensa configurava uma 
ameaça, pois, facilitava a circulação de ideias que contrariavam os dogmas da Igreja. (1,0) 

 
 
Questão 5 

 
A derrota da Alemanha no conflito resultou na imposição do Tratado de Versalhes, que estimulou um sentimento de revanche e 
nacionalismo, além disso, a instalação de um novo regime político débil, a República de Weimar, abalou a credibilidade numa 
solução democrática e liberal para o futuro da Alemanha. O crescimento do comunismo diante da pesada crise vivida pelo país 
resultou numa radicalização de direita e apoio de segmentos da sociedade ao nazismo. (1,0) 
 
 
Questão 6 

 
O governo Vargas negociou uma aproximação com os EUA (Compromisso do Atlântico), rompendo dessa forma a neutralidade 
diante do conflito. Porém, foi o torpedeamento de navios brasileiros pelo Eixo que acirrou os ânimos da opinião pública nacional e 
levou o governo a declarar guerra e enviar a FEB para lutar na Europa. (1,0) 

 
 
Questão 7 

 
O movimento surgiu da fusão de radicais sunitas sírios e iraquianos no bojo da Primavera Árabe e da Guerra Civil da Síria. As 
populações locais são assoladas pela guerra, vivendo uma grave crise humanitária, e muitos optam pela fuga para outras regiões 
do planeta. (1,0) 
 
 
Questão 8 

     
A crise econômica vivida pela Bahia após a transferência da capital para o Rio de Janeiro foi agravada pelo declínio da mineração, 
além disso, o arrocho do pacto-colonial durante o reinado de Maria I intensificou a insatisfação da população colonial. O Iluminismo 
e a Revolução Haitiana foram importantes inspirações para o movimento no Brasil. (1,0)  
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Questão 9 

 
A paisagem tropical, a “eterna primavera”, a fauna exuberante e as riquezas naturais foram exaltadas nos relatos de diversos 
viajantes europeus, porém, há extravagância nos relatos sobre os índios, com seus rituais antropofágicos, e narrativas imaginárias 
que retratavam seres monstruosos que habitariam o Novo Mundo. (1,0) 

 
 
Questão 10 

 
O período do Terror, a utilização da guilhotina, fim da escravidão, lei do Máximo, novo calendário são ações que podem ser 
abordadas nessa questão. (1,0) 
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