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GABARITO COMENTADO
Resposta da questão 1:
[B]
Na federação brasileira, os entes apresentam diferentes atribuições. No Brasil, as instalações
nucleares são responsabilidade do governo federal devido ao seu caráter estratégico e aos
riscos em termos de segurança e meio ambiente. Destaca-se a estatal Eletronuclear. São
exemplos, a exploração de urânio (Caetité, BA), enriquecimento de urânio (Resende, RJ) e as
usinas nucleares para geração de energia elétrica (Angra I e II, Angra dos Reis, RJ).
Resposta da questão 2:
[A]
As afirmativas [I], [II] e [III] são corretas porque a Operação Lava Jato apura o gigantesco
esquema de corrupção envolvendo agentes públicos e privados, no qual empresas públicas
como a Petrobras foram severamente depauperadas para sustentar o lucro paralelo de
políticos e grandes empreiteiras.
Resposta da questão 3:
[D]
A Geografia eleitoral brasileira é marcada por desigualdades. No quadro atual, o número de
senadores de um estado populoso como São Paulo é o mesmo de um estado como Roraima.
No Congresso Nacional brasileiro o número de senadores por Estado é fixo. Assim, caso fosse
adotada a redivisão proposta em cinco unidades, a proporção de senadores seria igual em
cada unidade.
Resposta da questão 4:
[E]
Como mencionado corretamente na alternativa [E], o país divide-se segundo o IBGE em cinco
regiões macroeconômicas: norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, sendo o norte a mais
extensa. Estão incorretas as alternativas: [A], porque, Fernando de Noronha pertence ao
estado de Pernambuco; [B], porque as unidades de federação, ou seja, os estados são as
unidades de maior hierarquia; [C], porque o Distrito Federal é dividido em regiões
administrativas, mas não possui municípios; [D], porque a faixa de fronteira terrestre no Brasil é
de 150 km.
Resposta da questão 5:
[B]
Como mencionado corretamente na alternativa [B], os números: 1 corresponde ao antigo
território federal que em 1988 passou a ser o atual estado de Roraima; 2 corresponde ao atual
estado de Goiás que até 1988 englobava também o território que hoje pertence à Tocantins; 3
corresponde ao atual estado do Mato Grosso que até 1988 abrangia também o território de
Mato Grosso do Sul.
Resposta da questão 6:
[C]
[I] CORRETA. A ZEE separa as águas nacionais das internacionais, correspondendo a 200
milhas marítimas segundo a Convenção da ONU sobre o direito do mar.
[II] CORRETA. A faixa de fronteira caracteriza-se como uma faixa de 150 km de largura ao
longo de aproximadamente 16.000 km de fronteira do país, abrangendo 12 estados e 72
municípios.
[III] INCORRETA. O território nacional é somente o que está em solo brasileiro.

Resposta da questão 7:
[C]
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia]
As ditaduras como o regime autoritário militar e civil que vigorou entre 1964 e 1985 no Brasil
censuram os meios de comunicação, inibem a liberdade de expressão e reprimem com
violência opositores políticos. Em regimes autoritários, manifestações de rua como as
verificadas no Brasil entre 2013 e 2015 seriam severamente reprimidas pelo Estado.
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História]
O AI-5 foi instituído no dia 13 de dezembro de 1968 no governo do general militar Costa e
Silva, foi considerado um golpe dentro do golpe ao fechar o congresso, cassar mandato de
parlamentares, acabar com a liberdade de ir e vir dos cidadãos, entre outras medidas
autoritárias estabelecidas por este ato. Estava começando os anos de chumbo no Brasil, um
período de muita truculência e violação aos direitos humanos. Muitos cidadãos que pedem
intervenção militar diante desta crise econômica e política em que vive o Brasil certamente
desconhecem as implicações de um regime militar. O desafio do século XXI é conciliar
crescimento econômico com uma matriz energética mais limpa possível e resolver os
problemas sociais, políticos e econômicos dentro de um regime democrático.
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia]
O AI-5 correspondeu a uma manobra autoritária do governo ditatorial no Brasil. Pedir, de forma
democrática, o retorno da ditadura militar corresponde a uma contradição política, dado que tal
regime ditatorial nega exatamente a liberdade de expressão.
Resposta da questão 8:
[E]
Como mencionado corretamente na alternativa [E], a divisão regional foi elaborada por Milton
Santos destacando a região concentrada cujo destaque é a maior concentração das redes
imateriais, da tecnologia e ciência e das atividades afetadas por elas. Estão incorretas as
alternativas: [A], porque o mapa não representa a população relativa do país; [B] e [C], porque
a regionalização do IBGE é baseada em critérios diferentes dos apresentados; [D], porque a
divisão do IBGE é a proposta oficial usada para planejamento de recursos.
Resposta da questão 9:
[E]
Como mencionado corretamente na alternativa [E], os protestos em 2013 foram alavancados
pelo aumento da tarifa do transporte público aliado à baixa qualidade dos serviços. Estão
incorretas as alternativas seguintes por não corresponderem à causa dos protestos.
Resposta da questão 10:
[C]
A afirmação [I] está incorreta, uma vez que a criação de novas unidades da federação na
Amazônia poderia ser um fator indutor do desmatamento através de novas atividades
agropecuárias, de mineração e exploração de madeira.
Resposta da questão 11:
[B]
a) INCORRETA. A porção ocidental do Maranhão encontra-se no Complexo da Amazônia.
b) CORRETA. Os estados da região Sul estão totalmente inseridos no Complexo Centro-Sul.
c) INCORRETA. O norte de Minas Gerais encontra-se no Complexo do Nordeste.
d) INCORRETA. A porção meridional de Tocantins encontra-se no Complexo do Centro-Sul.

Resposta da questão 12:
[E]
A Amazônia Azul se estende até 200 milhas náuticas de largura e é o limite marinho do
território brasileiro. Nessas áreas, além da riqueza de fauna e flora marinha, o Brasil pretende
explorar riquezas minerais existentes (como petróleo, gás e sal) além de proteger suas
fronteiras terrestres.
Resposta da questão 13:
[D]
Resposta da questão 14:
a) Dentre os fatores que influenciam a qualidade do transporte público nas cidades, pode-se
citar: a quantidade, renovação e manutenção da frota, o planejamento das rotas, incluindo
conectividade, corredores especiais e exclusivos, acessibilidade de áreas periféricas, tempo
de deslocamento, preço do transporte, infraestrutura.
b) Dentre as diversas reivindicações políticas deflagradas com o MPL, pode-se citar: as críticas
ao alto custo dos projetos para a Copa-2014, a PEC-37, renúncia de Renan Calheiros, fim
do foro privilegiado, contra a corrupção e impunidade, entre outros.
Resposta da questão 15:
a) Entre as razões, o formato da própria América do Sul, mais extensa no sentido leste-oeste e
afunilada no sentido norte-sul, o traçado da linha do Tratado de Tordesilhas que separou
inicialmente a parte espanhola da parte portuguesa, o avanço dos bandeirantes em direção
a leste (Centro-Oeste e Amazônia) no período colonial, fator que propiciou a incorporação de
novos territórios.
b) A posição e a forma do Brasil dominantemente na Zona Intertropical (entre o Equador e os
Trópicos) faz com que o território tenha a dominância de climas quentes e úmidos que
favorecem atividades econômicas variadas, a exemplo do agronegócio e do turismo. A forma
leste-oeste faz com que o país tenha 3 fusos horários, sendo o principal situado entre o norte
e a parte afunilada, onde localiza-se Brasília, as regiões Sul, Sudeste, Nordeste, além de
Goiás, Pará e Amapá.
c) No mundo contemporâneo, a grande extensão territorial de um país traz várias vantagens,
como a maior quantidade e diversidade de recursos naturais, no caso do Brasil, água,
biodiversidade, variedade climática, solos agricultáveis, recursos minerais e recursos
energéticos, como o petróleo. Trata-se de um dos aspectos que torna alguns dos BRICS,
como Brasil, Índia, China e Rússia, potências emergentes no século XX. Todavia, a riqueza
natural precisa ser acompanhada de grande investimento em recursos humanos,
especialmente em educação, ciência e tecnologia, sem a qual não é possível um uso
sustentável dos recursos naturais, tampouco a transformação destes países em nações
desenvolvidas socialmente. A desvantagem da grande dimensão territorial, principalmente
para nações emergentes, seria a complexidade administrativa que exige expressivo
dispêndio financeiro e capacidade gerencial.
Resposta da questão 16:
a) Dos impactos políticos possíveis, na esfera federal, com a fragmentação territorial das
unidades políticoadministrativas da macrorregião Norte do país, pode ser destacado:
- O AUMENTO NUMÉRICO DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA REGIÃO NORTE NAS
CASAS LEGISLATIVAS FEDERAIS, como na Câmara de Deputados e no Senado Federal.
Isso se explica devido às atuais regras do sistema eleitoral brasileiro, que define um mínimo de
8 e um máximo de 70 deputados federais para cada unidade político-administrativa do país
(dependendo da proporção de eleitores em cada estado), além de 3 senadores que cada
unidade pode eleger para representá-la no jogo federativo do poder central.
- O DESEQUILÍBRIO/RE-EQUILÍBRIO, NO CONGRESSO NACIONAL, ENTRE AS ALIANÇAS
ATUAIS TRAVADAS PELAS FORÇAS POLÍTICAS REGIONAIS que compõem, atualmente, o
jogo de interesses partidários e/ou dos atores políticos na esfera central da Federação. Isso se
explica porque novos acordos entre as representações regionais podem mudar o equilíbrio

atual de forças políticas expressas territorialmente, criando, por exemplo, um aumento da
solidariedade regional e/ou inter-regional para o (re)direcionamento de mais recursos públicos
federais para o Norte e/ou para outras macrorregiões do país.
- A AMPLIAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI, DAS EMENDAS E DAS AGENDAS POLÍTICAS DE
DECISÃO, A PARTIR DAS DEMANDAS, DOS DESEJOS E INTERESSES DOS GRUPOS
REGIONAIS NORTISTAS. Isto se explica pelo próprio aumento das representações da região
no Congresso Nacional, o que deverá ampliar os encaminhamentos sobre questões e
interesses nortistas, a partir dos discursos e das discussões políticas encabeçados por
lideranças do Norte brasileiro, que podem proporcionar leis e outros projetos para a
macrorregião.
b) Dos impactos sobre os recursos públicos dos estados Pará e Amazonas, com a definição
das novas unidades político-administrativas na região, pode ser destacado:
- A REDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DESSAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO NO REPASSE DE
IMPOSTOS ESTADUAIS. Nesse sentido, justifica-se tal preocupação pelos pressupostos da
Constituição Federal de 1988. Nela, cabe às unidades de federação a gestão sobre os
recursos arrecadados espacialmente, como o ICMS e o IPVA, por exemplo, que serão
repartidos por mais unidades;
- A PARTICIPAÇÃO DO NORTE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS PODERÁ
SER AMPLIADA. Essa ampliação poderá ocorrer pelo princípio da solidariedade regional que
pode ser desenvolvido entre as representações políticas das unidades federativas do Norte, na
Câmara dos Deputados e no Senado. Ou seja, mais representações federais (deputados e
senadores), mais votos a favor de projetos voltados para a macrorregião.
- A REORGANIZAÇÕES DAS BUROCRACIAS DOS ESTADOS DO PARÁ E AMAZONAS
DEVIDO À REDUÇÃO DE DIMENSÃO TERRITORIAL DAS UNIDADES FEDERAIS . Essa
redução redefinirá a nova máquina pública em cada um dos estados (inclusive dos novos
estados), já que as burocracias das antigas unidades verão sua ação territorial reduzida (base
territorial menor, com menos municípios) afetando a captação de recursos via impostos e taxas
pelos governos estaduais.

