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PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR POR QUESTÃO: 2,00 PONTOS)

Questão

Resposta
Comparação: as mulheres só são maioria nas faixas salariais até um salário mínimo; nas demais, os
homens são maioria.
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Uma das respostas:
• Complementação de renda familiar
• Aumento do grau de escolarização das mulheres
• Crescente reivindicação / aceitação da igualdade de gênero no mercado de trabalho e em outras esferas
sociais, em função dos movimentos feministas
Indicadores demográficos e respectivas justificativas:
• Taxa de natalidade / índice de fecundidade
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Esse índice justifica a expressiva proporção de jovens e a menor queda da população adulta nos
bairros da Rocinha e da Maré. O número médio de filhos por mulher é mais elevado nesses bairros
em função do menor nível socioeconômico dos seus habitantes, em relação à Lagoa e a Copacabana.
Fatores como menor custo de formação do indivíduo, nível mais baixo de escolaridade da mãe e o
próprio perfil prévio de uma população mais jovem, com elevada taxa de natalidade, favorecem essa
desigualdade demográfica.
• Expectativa de vida
A maior expectativa de vida nos bairros da Lagoa e de Copacabana resulta em proporção muito
elevada de idosos, em contraste com o verificado na Rocinha e na Maré. Isso pode ser explicado pelo
nível socioeconômico mais elevado dos bairros da Lagoa e de Copacabana, nos quais fatores cruciais
para a longevidade como saneamento básico, acesso a rede de saúde de qualidade, alimentação
saudável, entre outros, são mais favoráveis.
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Um dos argumentos para países que reconhecem apenas o Estado Palestino:
• Contexto étnico-cultural: grande parte desses países possui população predominantemente árabe,
enxergando o povo palestino como coirmão, com quem compartilham o mesmo idioma e parte da
mesma história.
• Afinidade religiosa: esses países são, em sua absoluta maioria, muçulmanos, tais como os palestinos,
o que os aproxima da posição favorável ao reconhecimento do Estado Palestino, em oposição ao
domínio do Estado de Israel.
• Alinhamento político: as afinidades étnico-culturais das populações desses países com o povo
palestino levaram muitas dessas nações a terem se envolvido em confrontos militares com Israel
a partir da segunda metade do século XX, o que contribuiu para uma polarização política de suas
chancelarias quanto à questão do reconhecimento de um Estado e não do outro.
Um dos argumentos para a posição norte-americana:
• Apoio político: uma parcela da população estadunidense, denominada por alguns como direita
religiosa, considera que é dever dos E.U.A., como nação cristã, dar apoio ao Estado de Israel.
• Lobby judaico: os E.U.A. possuem uma população judia expressiva, ainda que pequena em relação
ao conjunto da população do país. Parte dessa comunidade é composta por ricos empresários que
contribuem generosamente para as campanhas eleitorais norte-americanas.
• Aliança estratégica: o Estado de Israel sempre foi o mais confiável aliado dos E.U.A. em sua
geopolítica no Oriente Médio, razão pela qual os israelenses contam com apoio financeiro, logístico
e militar norte-americano.

Duas das características econômicas comuns aos BRICS:
• Grande mercado consumidor e com expressivas perspectivas de crescimento.
• São países muito populosos que, em seu conjunto, abrangem mais de 40% da população mundial.
• Grandes economias, todas elas situadas entre as 20 maiores do mundo, constituindo uma fatia
considerável do PIB global.
• Ritmo de crescimento dessas economias muito significativo no século XXI, constituindo boa parte do
crescimento econômico global, notadamente nos casos da China e da Índia.
• Imensos recursos naturais, tanto minerais quanto energéticos, e de biodiversidade em seus territórios.
• Domínio de tecnologias estratégicas relevantes, tais como a aeroespacial e a nuclear, em vários
países dos BRICS.
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Uma das diferenças econômicas entre os BRICS:
• Enquanto a economia chinesa é a segunda maior do mundo, destacando-se entre as dos demais
países, a da África do Sul, por exemplo, é dezenas de vezes menor do que a do gigante asiático.
• Há diferentes níveis de abertura comercial entre os países do bloco, com países como Índia e Brasil,
mais protecionistas, e Rússia e China, mais abertos às importações.
• Brasil, África do Sul e Rússia são exportadores de commodities, enquanto China e Índia são
importadores desses bens.
• China destaca-se como grande exportador de bens industriais, enquanto as demais nações não se
destacam como grandes fornecedores globais desses produtos.
• Nas economias da China e da Rússia, verifica-se forte gestão estatal, enquanto essa presença,
mesmo expressiva, é consideravelmente menor no Brasil e na África do Sul.
Uma das diferenças políticas entre os BRICS:
• China é o único país governado por um partido comunista.
• China e Rússia sofrem maior ação centralizadora do Estado.
• China, Rússia e Índia são potências nucleares e os demais não.
• China e Rússia têm assento permanente e poder de veto no Conselho de Segurança da ONU.
• Brasil, Índia e África do Sul são países democráticos, mesmo que com imperfeições; Rússia e
sobretudo China são regimes com diferentes níveis de centralização e autoritarismo.
Explicação: apesar de serem os dois países com as maiores capacidades hidrelétricas instaladas, são
também os maiores PIB mundiais, com um consumo de energia compatível.
Dessa forma, o percentual da hidreletricidade em relação à matriz elétrica total não é tão elevado
como nos demais países.

5

Uma das vantagens ambientais:
• energia renovável
• sem emissões de CO2
• possibilidade de regularização da vazão fluvial
• redução do problema das enchentes a jusante das usinas
Um dos problemas ambientais:
• perda da biodiversidade das áreas alagadas
• risco de salinização das águas dos reservatórios
• perda de grandes áreas com solos favoráveis à agropecuária
• possibilidade de emissões de metano em áreas florestais alagadas
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Modelo 2.
Duas das causas:
• qualidade dos imóveis
• maior nível de segurança
• melhor qualidade/maior oferta do transporte público
• presença de equipamentos culturais (teatros, cinemas, casas de show, museus, centros culturais)
• melhor qualidade da infraestrutura (saneamento básico, arruamentos, iluminação pública)
• existência de amenidades urbanas (praças, parques públicos e outras áreas de convívio e lazer)

Duas das ações:
• queimadas
• extração de madeira
• avanço da urbanização
• construção de usinas hidrelétricas
• instalação ou expansão de garimpos
• instalação de projetos agropecuários
• implantação de projetos de mineração
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Duas das consequências:
• perda da biodiversidade
• rebaixamento do aquífero
• aumento do processo erosivo
• assoreamento de rios e lagos
• proliferação de pragas e doenças
• diminuição dos índices pluviométricos
• agravamento do processo de desertificação
• elevação das temperaturas locais e regionais
Região brasileira: Norte.
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Uma das explicações:
• área de encontro de ventos alísios, que são quentes
• baixa latitude, que proporciona maior insolação e aquecimento do ar
• área de atuação das massas de ar equatoriais e tropicais, com temperatura elevada
Dois dos fatores:
• latitudes mais elevadas
• atuação mais intensa da Massa Polar Atlântica
• relevo de planaltos e serras, com maiores altitudes
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Dois dos motivos:
• raça
• religião
• nacionalidade
• fatores étnicos
• associação a determinado grupo social
• associação a determinada ideologia política
Duas das consequências:
• envelhecimento da população
• diminuição da taxa de natalidade
• redução do crescimento demográfico
• diminuição da população economicamente ativa
Áreas: nordeste da América do Norte e Europa Ocidental.
Uma das causas:
• lançamento de poluentes industriais
• emissão de poluentes por veículos automotores
• uso de combustíveis fósseis em usinas termelétricas
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Uma das consequências:
• contaminação da água potável
• perdas em atividades agrícolas
• destruição de cobertura vegetal
• contaminação/alteração de ecossistemas aquáticos
• modificação das propriedades físico-químicas do solo
• aumento de processos erosivos pela exposição do solo
• deterioração de monumentos históricos, artísticos e arquitetônicos
• ação corrosiva sobre metais (construções e estruturas como barragens e turbinas de geração de
energia)

