
Respostas

1. a) São fatores explicativos para a difusão das zonas francas no período atual: a
expansão das grandes corporações pelo mundo todo, valendo-se do paradigma do
livre  comércio,  um dos  motores  fundamentais  do  processo  de  globalização;  os
incentivos  fiscais  que  são  oferecidos  pelo  poder  público  para  as  empresas;  a
atração de investimentos estrangeiros voltados para a exportação, especialmente
nos  países  subdesenvolvidos;  o  oferecimento  de  infraestrutura  (portos,
telecomunicações,  energia,  sistemas  integrados  de  transporte)  por  parte  dos
Estados, para viabilizar o comércio a grandes distâncias.
b) A principal Zona Franca existente no território brasileiro é a Zona Franca de
Manaus (AM).  Houve vários motivos para o Estado brasileiro  implantar  a Zona
Franca de Manaus como um instrumento de política territorial:  a integração do
território  brasileiro  nos anos  1960; uma política  de desenvolvimento  local  para
Manaus  e  mesmo  regional  para  toda  a  Amazônia;  a  ocupação  da  Amazônia
Ocidental, dada a baixa densidade demográfica então existente; uma política de
defesa do território nacional, especialmente da Amazônia, dentro dos preceitos da
Segurança Nacional vigentes durante o regime militar (1964-1985), ou seja, uma
política  de  soberania  nacional;  uma política  de  industrialização  voltada  para  a
Região Norte do país, buscando integrá-la economicamente ao Centro-Sul do país
(principal  mercado  consumidor  dos  produtos  produzidos  na  Zona  Franca  de
Manaus).

2. a) Alguns movimentos sociais decidem pela ocupação de imóveis em razão da
falta  de  habitações  ou  de  sua  insuficiência  para  as  camadas  mais  pobres  da
população, o que afronta o direito à moradia e a função social que a propriedade
deveria ter, conforme prevê o Estatuto da Cidade. O que explica a existência de
muitos  imóveis  fechados  em  áreas  dotadas  de  infraestrutura  é,  sobretudo,  a
especulação  imobiliária,  que,  mobilizando  um  de  seus  principais  mecanismos,
busca um intenso processo de valorização dos imóveis. Além disso, observa-se nas
últimas décadas o aumento do número de imóveis vazios, especialmente nas áreas
mais degradadas dos centros das cidades.
b)  Muitas  causas  movem os  conflitos  sociais  relativos  à  falta  de  habitação.  A
questão solicita a indicação de dois agentes sociais, um econômico e outro político.
Os agentes econômicos  envolvidos  no complexo  conflito  das ocupações  são as
incorporadoras imobiliárias e os proprietários dos imóveis. Além dos movimentos
sociais, o agente político por excelência desse processo é o Estado em suas várias
escalas  de  poder,  o  município,  o  Estado  e  a  União,  ou,  para  se  dizer
resumidamente, o poder público.
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9.  As  ações  econômicas  promovidas  pelos  Governos  Militares  pautaram-se,
inicialmente, na perspectiva de solucionar a escalada inflacionária e a elevação do
custo de vida, ocorridos no alvorecer da década de 1960, na sociedade brasileira.
A  partir  de  finais  dessa  década,  o  controle  da  inflação  e  a  retomada  do
crescimento se estabeleceram, traduzidos nos índices elevados do Produto Interno
Bruto - PIB. A oferta de empregos foi ampliada, em especial em centros urbanos,
como Rio de Janeiro e São Paulo, fazendo desses espaços focos de atração para
migrantes  de  outras  regiões  do  país  que  não  foram  beneficiadas  à  mesma
proporção pelo que ficou conhecido como o “Milagre Econômico”.
Problemas  crônicos  que  já  afetavam  populações  nordestinas,  tais  como  seca,
mortalidade infantil, pobreza, desemprego e baixa remuneração da mão de obra
não foram alvo  de ações  exitosas  dos  governos  militares  brasileiros.  Em certa
medida, foram agravados, tendo em vista a concentração de renda, o aumento da
desigualdade social e das disparidades entre as regiões brasileiras, resultados da
política de expansão da economia e das riquezas nacionais entre 1969 e 1974.
O romance publicado em 1977, “A hora da estrela”, de Clarice Lispector, base do
roteiro  de filme homônimo de 1985 dirigido por Suzana Amaral,  ao contar um
pouco sobre a história de Macabéa, apresenta o universo de relações de migrantes
nordestinos, entre sonhos malogrados, vidas pobres, “inocências pisadas”, “miséria
anônima”, nas palavras da própria autora, ao referir-se à personagem feminina. Ao
dar  à  personagem nome,  voz,  corpo  e  subjetividade,  a  autora  fez  a  migrante
alagoana  existir,  possibilitando  conhecer  a  precariedade  de  suas  condições  de
alimentação, habitação e trabalho na cidade do Rio de Janeiro. No romance, parte
dos sonhos e expectativas de um futuro melhor são narrados, desenhando a ilusão
das oportunidades que a cidade poderia propiciar, em alguma hora, a qualquer
momento.  Macabéa,  ao fim, sofre  atropelamento que a mata sob a estrela da
marca Mercedes. Na história e na morte inusitada de Macabéa, encontra-se um
“retrato do Brasil”, mencionado pela diretora Suzana Amaral, na alusão às muitas
contradições sociais, decepções e violências vivenciadas pelos que sonham com
uma vida melhor nas grandes cidades brasileiras.

10. Entre as décadas de 1880 e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914,
assistiu-se ao aumento considerável de fluxos migratórios, destacando-se as levas
de imigrantes que saíram de países europeus em direção à países do continente
americano, E.U.A., Canadá, Brasil, Argentina, entre outros. Tais fluxos vieram a ser
designados como a Grande Imigração. Países e regiões de saída e de chegada



dessas levas de migrantes tiveram suas histórias diretamente impactadas tanto no
que  se  refere  à  composição  demográfica  de  suas  populações,  quanto  na
conformação de mercados de trabalho.
Em certa medida, as contradições inerentes à expansão capitalista nas sociedades
europeias  contribuiram  para  a  saída  de  trabalhadores  em busca  de  melhores
oportunidades  de  emprego  e  de  incremento  das  condições  de  vida  em outros
países. Em que pesem as variações nacionais e regionais, houve, por exemplo, a
liberação de mão de obra em áreas rurais afetadas pela mecanização da produção
agrícola.  Houve  também  conflitos  políticos  e  guerras  localizadas,  como  as
associadas  aos  processos  de  unificação  italiana  e  alemã,  responsáveis  por
perseguições  e  problemas  que  condicionaram  o  aumento  de  demandas  para
emigrar.  Os E.U.A se constituíram em um polo de atração para imigrantes  no
contexto da expansão capitalista, acelerada pelos efeitos da Guerra de Secessão
(1861-1865).  Nesse  aspecto,  instalou-se  gradualmente  uma  conjuntura  de
crescimento e modernização econômica e de oferta de empregos, em especial nos
estados do norte, fonte primordial de atração de fluxos numerosos de europeus
empobrecidos em busca de melhorar a vida e “fazer a América”. A importância
dessa  mão  de  obra  foi  reconhecida  pelas  autoridades  governamentais  que
instituíram  estímulos  e  mecanismos  facilitadores  da  vinda  desses  imigrantes,
especialmente  europeus.  O  aumento  desses  fluxos  condicionou  a  criação  de
dispositivos de recepção e de controle de entrada na ilha de Ellis e no porto de
Nova York. As fotos e o texto presentes na questão discorrem sobre a importância
da realização da triagem e do controle de milhares de imigrantes que se dirigiram
para os E.U.A., em muitos casos, permanecendo em Nova York, transformando a
cidade em “uma cidade de imigrantes”.
Naquele  momento,  os  impactos  dessa  onda  migratória  se  fizeram  sentir  na
sociedade  norte  americana,  alterando  substancialmente  sua  história.  Além  da
oferta  de  mão  de  obra  e  ampliação  do  mercado  consumidor  houve  também
crescimento  demográfico  de  cidades,  em  especial  Nova  York,  e,  por  fim,  a
incorporação de números expressivos de imigrantes de diversas nacionalidades à
cidadania norte americana.

11. O falecimento do criador da bandeira do arco-íris, que se tornou emblema do
movimento LGBT no mundo inteiro, tornou-se uma oportunidade para recuperar o
significado das lutas e reivindicações no contexto de criação do símbolo em fins
dos anos 1970. O arco-íris na bandeira está associado aos seguintes significados,
dentre os quais se destacam: tolerância à diferença; respeito à diversidade; direito
às minorias sexuais e à expressão do orgulho contra o preconceito,  sobretudo,
num momento em que o discurso de ódio e a violência contra minorias crescem no
Brasil e no mundo. Desse modo, reconhecer direitos conquistados pela população
LGBT é uma das maneiras de combater a desinformação e a discriminação que
vitimam  pessoas  e  provocam  tanto  sofrimento.  Por  essa  razão,  é  importante
identificar alguns direitos conquistados pela população LGBT em função de grande
mobilização  política,  não  apenas  da  comunidade  LGBT,  mas  de  todos  que



compartilham dos valores de respeito à diversidade, tais como: adoção do nome
social; possibilidade de adoção de crianças; reconhecimento do direito de herança;
conversão da união estável em casamento; reconhecimento dos casais do mesmo
sexo enquanto família.  Associadas a essas medidas estão elencadas ações que
buscam equiparar direitos, no serviço público e no serviço privado, aos usufruídos
pelos casais heterossexuais, evitando-se, assim, tratamentos discriminatórios.

12. b

13. a) Fluxo de emigração e migração de retorno: a partir da década de 1980, o
Brasil conheceu um forte movimento de saída de brasileiros para o exterior, em
busca de trabalho e melhores condições de vida. Com a posterior crise econômica
mundial,  os países centrais  geraram a reversão das expectativas  daqueles  que
viviam  no  exterior,  e  vários  tomaram  a  decisão  de  retornar  ao  Brasil,
caracterizando um expressivo fluxo de retorno (não há dados registrados exatos
desses  fluxos).  No  Japão  e  na  União  Europeia,  por  exemplo,  foram  criados
programas de retorno voluntário assistido, oferecendo apoio àqueles que, por falta
de condições financeiras, não tinham meios para retornar ao seu país.
b) Fluxo de imigração: a situação econômica privilegiada do Brasil em relação a
outras nações, no início dos anos 2000, aumentou as solicitações  de vistos de
trabalho de estrangeiros em empresas brasileiras, por exemplo, o que indica uma
situação de “ganho de cérebros” no Brasil recente. Outro exemplo é a situação dos
haitianos  que  buscam  refúgio  no  Brasil,  devido  às  catástrofes  ambientais  e
condições de extrema pobreza no Haiti.

14. O modelo mais  usado no Brasil  é o  transporte rodoviário.  A adoção deste
modelo acarretou uma série de problemas, como: custos elevados nas tarifas dos
produtos;  congestionamentos  nas  metrópoles;  problemas  ambientais  devido  à
emissão  de  dióxido  de  carbono;  além  da  precarização  das  condições  de
infraestrutura  das  rodovias  devido  à  falta  de  investimentos  governamentais,
aumento de pedágios nos estados brasileiros, levando ao aumento dos custos de
produtos e transportes ao consumidor, entre outros problemas.

15. a) A extensão da bacia, com cerca de 2,8 mil quilômetros que percorrem cinco
Estados brasileiros, em especial os nordestinos, justifica a enorme importância de
suas  águas  tanto  para  os  ribeirinhos  que  vivem  ao  seu  redor  como  para  a
população em geral. A bacia é margeada por diferentes biomas (floresta atlântica,
cerrado,  caatinga,  costeiros e insulares),  o que proporciona grande diversidade
ambiental. Pelo potencial econômico, possibilita a realização de várias atividades
agrícolas,  condições  de irrigação de áreas  próximas  e distantes.  Além disso,  é
fonte de abastecimento energético, abrigando usinas, como as de Paulo Afonso,
Três Marias e Sobradinho.
b) Com a construção das barragens, foi preciso remover e reassentar centenas de
famílias  em  vilas,  sem  contar  a  área  das  moradias,  as  quais  perderam  sua



capacidade produtiva  por  se distanciar  do  rio.  Os  grupos  que vivem da  pesca
artesanal  também  são  prejudicados  tanto  pela  barragem  quanto  pela
contaminação das águas, gerando uma série de conflitos em torno do uso e da
posse do rio. Grupos populacionais de diversos municípios da bacia sofrem com a
poluição,  causada  por  atividades  industriais  de  mineração  e  siderurgia,  pelo
despejo de esgotos de diversos municípios etc.

16. A guerra civil  na Síria  (localizada no Oriente Médio,  Ásia),  que já totalizou
quase 5 milhões de refugiados,  é a pior crise humanitária  em 70 anos. Desde
março de 2011, esse conflito, conhecido como “Primavera Árabe”, iniciou-se após
setores da população pegarem em armas para tentar derrubar o ditador Bashar Al-
Assad.

17. a) Os países que formam o BRICS, bloco econômico e político,  são: Brasil,
Rússia,  Índia,  China  e  África  do  Sul.  O  objetivo  desse  grupo  é  estabelecer
cooperação  diplomática  e  econômica  para  fortalecer  interesses  comuns  e
particulares, com vistas a ampliar a sua influência político-econômica no cenário
internacional.
b) Juntos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul detêm:
• População: aproximadamente 40% da população mundial (aproximadamente 3
bilhões de habitantes); China e Índia representam um terço da população mundial.
• Economia:  o  produto  interno  bruto  desses  países  é cerca  de 19,8% do PIB
mundial (15,7 trilhões de dólares), os cinco países representam as economias mais
importantes  de  suas  respectivas  regiões;  apresentam  grande  volume  de
exportação  de  recursos  minerais  e  commodities,  forte  acolhimento  de  capital
estrangeiro, mão de obra barata.
• Território: os cinco países detêm 26% da área terrestre do planeta.
• Entre outras características geográficas.

18. Entre os impactos causados pelo desastre de Mariana, podem-se indicar:
• Perdas de vidas humanas.
• Prejuízos materiais, morais e culturais.
• Assoreamento do rio e do seu Delta.
• Desabastecimento de água potável à população local.
• Danos à flora e à fauna da região.
• Prejuízo à economia local (turismo, agropecuária, indústria e serviços).
• A flora e a fauna marinha (berçário de desova de tartarugas marinhas, entre
outros).


