QiD 3 – 7º ANO – PARTE 3 – 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: 31 / 05 / 2017

GABARITO
1. Semelhança: O aluno poderá destacar entre outros aspectos: ambas as religiões são monoteístas
fazem referência ao mesmo Deus; ambas têm um caráter expansionista e ideal de conversão; ambas
pregam a destruição de imagens de religiões pagãs em áreas convertidas; ambas apresentam
dissensões político-religiosas no seu interior.
Diferença: O aluno poderá destacar entre outros aspectos: os calendários (o cristianismo inaugurou
um novo calendário e o islamismo reformulou o cristão); as localizações geográficas (o centro do
império cristão era Roma e o do islã na Arábia); os lugares sagrados (Meca); Maomé era o último
profeta de Jesus, mas não era um ser divino); os diferentes livros sagrados (Bíblia e Alcorão).
2. Porque na arte islâmica predominam os arabescos (figuras geométricas entrelaçadas) e a
representação de plantas e letras do alfabeto árabe, devido à proibição de reproduzir a figura
humana em pinturas, desenhos e esculturas.
3. O comércio.
4. O aluno poderá responder:
- Os árabes difundiram o papel, a bússola e o astrolábio, que foram inventados pelos chineses.
- Os árabes difundiram os algarismos arábicos e a álgebra, que foram realizações dos hindus.
5. O interesse em ampliar as relações comerciais com outros povos e de dominar o comércio no mar
mediterrâneo. O interesse em obter terras férteis, uma vez que estas eram escassas na península
Arábica.
6. “Ele promete garantir-lhes as vidas, as propriedades e as igrejas. As muralhas de sua cidade não
serão demolidas, nem muçulmano algum se alojará em suas casas.”
7. Os povos conquistados que não se converteram ao islamismo eram obrigados a pagar impostos.
8. Xiitas acreditam que os líderes oriundos da linhagem do Profeta são líderes aprovados por Alá e, por
essa razão, teriam a capacidade de tomar as decisões políticas mais sensatas.
Sunitas, assim designados por também aderirem a Sunna, defendiam a escolha do califa por eleição
e pelas sólidas virtudes morais, como honra, respeito pelas leis e capacidade de trabalho.
9. Meca também era um importante centro comercial, pois abrigava a Caaba, uma construção em
formato de cubo em que se encontravam várias imagens dos deuses locais. Também abrigava a
Pedra Negra, uma pedra sagrada que era cultuada tanto pelas tribos beduínas quanto,
posteriormente, pelos muçulmanos. Para os comerciantes locais não era interessante a conversão
do povo do politeísmo para o monoteísmo pregado por Maomé, pois temiam que o comércio
diminuísse.
10. Pois o conceito de Jihad também significa um esforço coletivo para levar os princípios da religião
às comunidades não islâmicas. É uma atividade de conversão dos povos conquistados. Nesse
sentido, o conceito teve um papel fundamental na expansão da cultura e da religião islâmica.

QiD 3 – 7º 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: 31 / 05 / 2017

GABARITO
1.

a) (0,5) O solo de Terra Roxa é formado a partir da decomposição do basalto.
b) (0,5) partir de 1870, a produção do café se expandiu para o Oeste Paulista. Nessa região, existiam
grandes manchas de terra roxa, um tipo de solo naturalmente fértil, com melhores condições de
cultivo do que a região do vale do Paraíba
2. (1,0) A partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York e a consequente crise internacional, a

economia cafeeira brasileira passa por sucessivas crises de superprodução, com os preços do grão
atingindo recordes negativos. Desse modo, os grandes agricultores resolveram investir o seu capital
acumulado em outras atividades. Entre elas a indústria.
3. (1,0) Região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais.
4.

a) (0,5) A importância econômica da região de Mariana, município que compõe o chamado
“Quadrilátero Ferrífero”, se dá em razão da intensa atividade de extração mineral, em especial o
minério de ferro e manganês, que abastece tanto o mercado interno quanto o externo.
b) (0,5) Dentre as consequências do acidente em relação ao meio ambiente pode-se citar: o
soterramento de centenas de nascentes, a contaminação do solo e da água por resíduos, a morte de
peixes e destruição da vegetação.
5. (1,0) Vale do Paraíba
6. (1,0) Explorada desde a época da colonização pela extração do Pau-Brasil e, depois pelo cultivo

de monoculturas como o café e a cana-de-açúcar, a Mata Atlântica se reduz hoje, a apenas, 7% da
sua cobertura original. Com isso cerca de 261 espécies de mamíferos, 1020 de pássaros, 197
espécies de répteis, 340 de anfíbios, 350 de peixes e cerca de 20 mil espécies vegetais, estão
seriamente ameaçadas. Sem contar que a grande maioria dessas espécies são endêmicas, ou seja,
só existem aqui.
7. (1,0) O termo populoso se refere a uma elevada população absoluta, ou seja, uma grande

quantidade e habitantes. Já o termo povoado esta relacionado com uma alta densidade
demográfica, ou seja, uma média elevada de habitantes por uma determinada área ocupada (no
caso de cidades, estados, países esta área é expressão por km²)
8.

a) (0,5) Bacia de Campos.
b) (0,5) A descobertas de grandes reservas de Petróleo na camada do pré-sal
9.

a) (0,4) Região Sudeste
b) (0,6 – 0,15 cada) Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espirito Santos.
10. (1,0) A industrialização no Brasil foi historicamente tardia ou retardatária. Enquanto na Europa se

desenvolvia a Primeira Revolução Industrial, o Brasil vivia sob o regime de economia colonial. Dessa
forma o Brasil chegou ao fim do século XIX sem completar sua primeira Revolução Industrial, que só
ocorreu mais de cem anos depois da que ocorreu na Inglaterra.

