QiD 2 – 8º ANO – PARTE 3 – GEOGRAFIA
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: 03 / 05 / 2017

GABARITO
1. a) (1,0) Fundo Monetário Internacional é uma organização internacional criada em 1944 na
Conferência de Bretton Woods com o objetivo, inicial, de ajudar na reconstrução do sistema monetário
internacional no período pós-Segunda Guerra Mundial. Atualmente, atua na vigilância das economias
dos seus membros e a demanda por políticas de orientação neoliberal, sua principal função é o socorro
aos países em crise econômica e financeira.
Quando um país encontra-se em dificuldades econômicas ou necessita de recursos para adotar algum
tipo de política estrutural ou social, ele pode recorrer ao FMI e requisitar um empréstimo. Ao fazê-lo,
geralmente, o país deverá adotar uma série de ações recomendada pelo fundo monetário, quase
sempre relacionada ao corte de gastos da máquina pública ou a adoção de medidas neoliberais.
b) (1,0) Organização Mundial do Comércio é uma organização criada com o objetivo de supervisionar e
liberalizar o comércio internacional. A organização lida com a regulamentação do comércio entre os
seus países-membros; fornece uma estrutura para negociação e formalização de acordos comerciais e
um processo de resolução de conflitos que visa reforçar a adesão dos participantes aos acordos da
OMC
2. a) (0,5) O objetivo é incluir novos países no Conselho permanente com a presença de membros da
América Latina, em especial o Brasil, Alemanha, Japão, Índia e de algum país do continente africano.
b) (1,0) O Conselho tem cinco membros permanentes com poder de veto. É composto por China,
França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Para o Brasil e outros países há um excesso de poder
concentrado nesses países. Além do fato dessa escolhe ser considerado obsolete, na medida em que é
um retrato do mundo pós segunda Guerra mundial, ainda muito influenciado pela sombra da Guerra
Fria. Um novo conselho representaria de modo mais fiel a multipolaridade do mundo contemporâneo.
3. a) (1,0) Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da
paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade
internacional com a promoção da paz e da segurança. Embora não estejam expressamente
mencionadas na Carta da ONU, elas funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa
organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflito a superar suas disputas
por meio pacífico – razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada.
b) (0,5) No ano de 2001, Jean-Bertrand Aristide venceu as eleições presidenciais, sendo que menos de
10% da população votou. A oposição negava-se a aceitar o resultado, criando um impasse. Sem
conseguir muitos êxitos na negociação No entanto, a oposição continuou insatisfeita, levando a uma
grande onda de violencia no país. De um lado o governo e do outro forças rebeldes, que aos poucos
começaram a ocupar todas as cidades importantes do país, quase sem nenhuma resistência
c) (0,5) O Brasil assumiu a liderança da missão da ONU no Haiti a pedido da própria organização dos
5.000 militares e policiais estrangeiros que atuam no pais, um quarto de brasileiros. A força de paz tem
por objetivo intensificar os esforços para restabelecer a paz, assegurar a ordem, desarmar as milícias
rebeldes e garantir a restaurados do estado democrático. Três anos depois de chegarem ao Haiti, as
tropas brasileiras conseguiram garantir uma relativa estabilidade no que diz respeito a segurança e por
conta disso, já ajudam em outras áreas, pavimentando ruas, limpando canais poluídos ou promovendo
projetos sociais para crianças.
4. a) (0,5) Dentre os principais produtos brasileiros exportados para a China, destacam-se a soja e o
minério de ferro.

QiD 2 – 8º ANO – PARTE 3 – GEOGRAFIA

b) (0,5) Este aumento é justificado pela elevada demanda alimentar da população chinesa e da forte
produção industrial do país, que necessita de matéria prima e recursos energéticos.
5. a) (0,5) É a venda de uma empresa pública (estatal) para o mercado privada. Essa empresa estatal
se transforma em uma empresa privada, passando a ser controlada por um grupo de pessoas ou outra
empresa privada.
b) (0,5) Entre as mudanças com impacto social, a elevação do desemprego no final da década de 1990
devido às demissões promovidas pelas empresas que compraram as estatais. Por outro lado, em
decorrência dos investimentos privados, houve ampliação do acesso e barateamento dos telefones fixos
e celulares no país, atingindo classes mais pobres antes excluídas. Posteriormente, alguns setores se
modernizaram e ampliaram contrações de funcionários, são exemplos a Vale e a Embraer.
6. (1,0) A denominação “República das Bananas” ou “Republiquetas das Bananas” está relacionada aos
países centro-americanos e é carregada de um caráter pejorativo, indicando que estes países eram, e
muitas vezes ainda são, submissos e dependentes economicamente dos países mais desenvolvidos. A
América Central é instável politicamente e foi palco de uma certa disputa política entre os Estados
Unidos e as principais potencias europeias, que queriam garantir a região como área de influência dos
seus interesses.
Desde o período colonial, a América Central consolidou-se como exportadora de gêneros agrícolas
tropicais, (sobretudo através da fruticultura). Após o processo de independência e a ruptura com o
colonialismo europeu, os países centro-americanos aproximaram-se do mercado norte-americano.
Devido à proximidade geográfica e aos interesses comerciais, os novos países da América Central
passaram à tutela dos Estados Unidos, que expandiam sua política externa iniciada na Doutrina Monroe
– América para os americanos. O domínio norte-americano dava-se, sobretudo através das ações da
United Fruit Corporation e Standart Fruit, que dominavam a produção e comercialização de frutas
(principalmente bananas e abacaxi) dos países da América Central.
7. a) (1,0)
A Doutrina Monroe foi proferida pelo presidente James Monroe no dia 02 de dezembro de 1823, no
Congresso norte-americano. Em seu pronunciamento, James deixou claro que o continente não deveria
aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos, isto é, “América para os
americanos”.
A ideologia da doutrina estava baseada em três princípios básicos: a impossibilidade de criação de
novas colônias ao longo do continente, intolerância à interferência de nações europeias em questões
internas e a não participação norte-americana em conflitos envolvendo países europeus.
Com a criação da Doutrina Monroe, os Estados Unidos, livres de qualquer interesse de países
europeias, iniciaram uma política expansionista de larga escala, varrendo inúmeras tribos indígenas do
mapa para tornar-se cada vez mais potentes.
b) (0,5) “A américa para os americanos”
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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: 03 / 05 / 2017

GABARITO
1. (1,0) O caráter pragmático da formação profissional e a não condenação do lucro e da acumulação.
2. (1,0) Reação da Igreja Católica ao Protestantismo de caráter conservador. Index de livros (censuras
às obras literárias). Reaparecimento do tribunal do santo ofício (julgamento dos infiéis).
3. (1,5)
a) A evangelização e a catequese.
b) Os jesuítas pretendiam criar uma teocracia na América Latina e monopolizar o controle dos
indígenas.
4. (1,5)
a) Quebra da ostentação, hierarquia, a tipografia facilitando as impressões, simonia, etc.
b) Rompimento da visão dogmática dos valores pregados pelo clero.
5. (1,0) A centralização do poder monárquico foi fundamental para planejar e executar as navegações,
cujos resultados fortaleceram ainda mais o poder monárquico.
6. (1,0) A aliança entre o Rei e a burguesia, consolidada na revolução de Avis, garantindo ao Estado
capital suficiente para promover a expansão ultramarina.
- a localização geográfica que colocava Portugal na confluência de rotas comerciais que partiam do
oriente, passavam pelas cidades italianas e dirigiam-se para o norte da Europa. Essa posição promoveu
uma importante acumulação de capitais, principalmente em Lisboa, a qual foi decisiva no processo de
expansão.
7. (1,5)
a) "Buscar especiaria" foi uma importante motivação econômica da Expansão Marítima portuguesa
porque havia grande interesse nesses produtos, originários do Oriente, pela Europa, em função das
suas propriedades de conservação dos alimentos e portanto, fontes de vultosos lucros.
b) Duas dentre as ações de cristianização destacam-se:
- ação dos jesuítas
- construção de igrejas
- catequese das populações indígenas
- trabalho missionário de várias ordens religiosas
- monopolização do ensino por clérigos católicos
8. (1,5)
a) A Espanha se constituiu como Estado Nacional em 1469 com o Casamento dos Reis Católicos
Isabel de Castela e Fernando de Aragão um importante passo para a expansão marítima e
comercial iniciada em 1492 depois da vitória sobre os mouros na Guerra de Reconquista.
b) Os espanhóis empregaram maciçamente as armas de fogo e aproveitaram-se das rivalidades
internas nos impérios asteca e inca, cooptando aliados entre os povos que eram submetidos nesses
impérios.

