QiD 2 – 1ª SÉRIE – PARTE 2 – HISTÓRIA
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 24 / 04 / 2017
GABARITO
GABARITO DA QUESTÃO 1:
(1,0) Via prussiana é um termo adotado pelos estudiosos do capitalismo, para tentar explicar a maneira como o
capitalismo se expandiu na Alemanha, Itália e Japão. Nestes três países, o capitalismo cresceu de forma diferente
do capitalismo clássico implantado na Inglaterra, França e Estados Unidos. São chamadas de revoluções
burguesas tardias e tem como características serem focados na questão da terra; a questão da educação e a
questão da endogeneização do progresso técnico.
GABARITO DA QUESTÃO 2:
(1,0) Os Estados Pontifícios, propriedade da Igreja, foram obstáculos à unificação italiana embora tenham sido
confiscados e anexados em 1870. Após a vitória da unificação, o Papa declarou-se “prisioneiro” do Estado Italiano
não aceitando a cessão de suas terras; situação que só foi remediada pelo governo fascista de Mussolini, no
contexto do combate à influência comunista na Europa das décadas de 1920 e 1930 na assinatura do Tratado de
Latrão, em 1929, quando Mussolini criou o Estado do Vaticano.
GABARITO DA QUESTÃO 3:
(1,0) Os ducados da Dinamarca, a Áustria e a França.
GABARITO DA QUESTÃO 4:
(1,0) O "zollverrein (tsolferáin)" ou liga aduaneira aboliu os impostos alfandegários de vários estados da
Confederação Germânica e criou uma irmandade econômica nos estados Alemães.
GABARITO DA QUESTÃO 5:
(1,0) A encíclica “Rerum Novarum” ("sobre a questão operária"), baixada pelo papa Leão XIII, defendia a
coexistência harmoniosa do capital e do trabalho, no sentido de evitar a luta de classes, exclui o socialismo como
solução para os problemas operários e propõe o princípio da colaboração abrangendo o direito dos mais fracos, a
dignidade dos pobres e as obrigações dos ricos, o direito de associação e o aperfeiçoamento da justiça pela
caridade.
GABARITO DA QUESTÃO 6:
(1,0) As transformações econômicas e sociais que atingiram a Europa Ocidental durante o século XIX também
atingiram a Itália: o desenvolvimento industrial foi intenso no norte da península, as cidades cresceram de maneira
espantosa e o comércio foi impulsionado pela indústria. Criou-se uma infra-estrutura ferroviária considerável. Entre
os diversos estados italianos o mais capaz de liberar a unificação era o reino de Piemonte-Sardenha, por ser o
mais industrializado situado ao norte. Além disso, lá a burguesia era mais rica e livre pra lutar. As principais ações
foram controladas pelo ministro de Píemonte, que em 1858 montou uma aliança com o imperador da França.
GABARITO DA QUESTÃO 7:
(1,0) A alta burguesia desejava a unificação, que garantiria a continuidade do desenvolvimento interno e lhe daria
possibilidades de concorrência no mercado exterior, liberando a circulação de mercadorias, favorecendo as
exportações e impedindo as importações concorrentes. Para ela, uma unificação tinha um significado apenas
liberal e o nacionalismo não passou de um instrumento seu. A média burguesia, aliada ao proletariado urbano,
desejava um Estado nacional que adotasse medidas econômicas e sociais de tendências democráticas. Esse
grupo preferia que a unificação fosse feita em termos republicanos, ao passo que a alta burguesia queria realizar a
unificação da forma mais fácil e rápida possível, em torno do reino mais forte, o Piemonte-Sardenha na Itália e a
Prússia nos estados Germânicos.
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GABARITO DA QUESTÃO 8:
(1,0) Na Itália, o processo de unificação contou com o apoio dos setores populares rurais e urbanos.Na Alemanha,
o processo realizou-se a partir do Estado, que tomou a iniciativa de transformar a unificação no processo de
modernização, sem contar com o apoio das camadas populares.
GABARITO DA QUESTÃO 9:
(1,0) O primeiro lema pertence ao livro de J. Proudhon, "O que é a Propriedade?" e foi um dos primeiros lemas do
Anarquismo.
O segundo lema pertence ao "Manifesto Comunista" de Marx e Engels que conclama os operários à união contra
a ordem capitalista e faz parte do socialismo científico.
GABARITO DA QUESTÃO 10:
Combate às formas capitalistas, burguesas; prega o fim do Estado; é contra qualquer forma de opressão.
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PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 24 / 04 / 2017
GABARITO
QUESTÃO 1: Crosta terrestre ou litosfera, Manto terrestre ou Astenosfera e Núcleo
QUESTÃO 2: Resposta: I - Rochas recentes - sedimentar - petróleo (bacias)
II - Rochas intermediárias - metamórficas - minerais metálicos.
III - Rochas antigas - cristalinas magmáticas – minerais, carvão mineral (bacias).
QUESTÃO 3: A tese da deriva continental basea-se na coincidência entre os contornos das costas atlânticas sulamericana e africana (0,5), além das semelhanças entre os tipos de rochas e de fosseis animais e plantas
encontrados nos dois continentes, separados a aproximadamente 200 milhões de anos (0,5).
QUESTÃO 4: Pois o magma possui movimento circular no interior do manto, quando se aproxima do núcleo tem
sua temperatura aumentanda, tornando-se menos denso e, por isso, eleva-se até o limite com a crosta terrestre,
onde perde temperatura, tornando-se mais denso e , por isso, retorna à sua posição próxima ao nucleo, onde o
ciclo tem continuidade.
QUESTÃO 5:
a) I - aproximação de placas; II - afastamento de placas
b) I - terremotos e vulcanismo ; II - abertura do assoalho marinho com derrames de magma formando novas
rochas.
QUESTÃO 6:
a) Os terremotos são o resultado do processo geológico de acúmulo lento e liberação rápida de tensões, gerados
pelo deslocamento das placas tectônicas. O tamanho da área de ruptura determina se trata-se de um “pequeno”
ou “grande” terremoto
b) Epicentro ponto da superfície terrestre primeiramente atingido pelas ondas sísmicas e que fica verticalmente
sobre o local chamado de Hipocentro ou Foco, onde houve o abalo que produziu estas ondas.
QUESTÃO 7:
a) Dobramentos modernos são trechos da crosta de formação recente compostos de rochas menos rígidas,
situadas relativamente próximo as zonas de contato entre placas( zonas convergentes0. Por conta da pressão de
uma placa sobre outra, essa parte da crosta dobrou-se num processo lento e contínuo (orogênese), dando origem
as cordilheiras
b) dobramentos modernos na América e na Ásia  Cordilheira dos Andes e Montanhas Rochosas (América) e
Cordilheira do Himalaia (Ásia)
Bacias sedimentares na América  Bacia Amazônia
QUESTÃO 8: Agentes internos são aqueles que modelam o relevo com base em movimentações originadas no
interior da crosta terrestre, como vulcões e terremotos. Agentes externos são aqueles que modelam o relevo com
base em movimentações originadas no exterior da crosta terrestre, como chuva, ventos e aumento/diminuição de
temperatura
QUESTÃO 9: Planaltos, Depressões e Planícies. Planaltos, processos de erosão superam os de sedimentação,
altitudes superam o 200metros. Depressões, processos de erosão superam os de sedimentação, baixas altitudes,
relevo apresenta declividade. Planícies, processos de sedimentação superam os de erosão, altitudes inferiores a
200metros.
QUESTÃO 10: Aroldo de Azevedo – critério nível altimétrico. Azis Ab’saber – aspecto geomorfológico baseado no
processo de sedimentação e erosão. Jurandyr Ross – baseado no Radam Brasil, estudos de campo . Utilizou o
critério morfológico que é a associação de vários aspectos altímetricos, geomorfológicos e estrutural-geológicos.

