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 Entre os pontos cruciais de nosso trabalho que mais se assinalaram neste ano e aos quais nossos erros estão mais ligados, o primeiro, a meu ver, é a passagem da 

guerra para a paz.
ULYANOV, V. I. [Lenin], “As dificuldades de transição para o socialismo”. FERNANDES, F. (org.), Lenin. São Paulo: Ática, 1978, p. 167.

 A Explique as relações entre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917.

 B Explique as características da Nova Política Econômica (NEP), implementada a partir de 1921 na União Soviética.

 C Aponte um desdobramento da Revolução Russa de 1917 para a sociedade brasileira.
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   Não duvidamos, mesmo nas horas mais difíceis, que o nosso país já estivesse amadurecido suficientemente para que as regras e fundamentos da moral e do 

direito resistissem a toda sorte de desregramentos da paixão. O ato de hoje, neste Tribunal, fortalece o princípio de que não vinga mais entre nós o arbítrio e de que 
a lei é forte. Só se podem incluir, aliás, no número dos países civilizados, aqueles em que as regras do jogo político são invioláveis, depois de aceitas. Só se podem 
considerar de fato constituídos em nação os povos para os quais a lei é objeto de acatamento, de limitação de sentimentos bruscos de desgoverno.

     Discurso de posse de Juscelino Kubitschek de Oliveira no Tribunal Superior Eleitoral, 27 de janeiro de 1956. 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/jk/discursos/discurso-de-posse/discurso-de-posse/view  acesso em 23/02/2017.

 A Identifique a articulação político-partidária que permitiu a condução de Juscelino Kubitschek à Presidência da República e o significado dessa composição 
entre 1945 e 1964.

 B Apresente as características da política econômica de Juscelino Kubitschek durante o seu governo.

 C Aponte duas tensões políticas relacionadas ao mandato de Juscelino Kubitschek.
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  As cidades sustentáveis adotam práticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, sendo geralmente planejadas e bem administradas. 
Embora ainda não seja considerada uma cidade sustentável, São Paulo vem adotando programas com essa característica.

 Com base na imagem e no texto, atenda ao que se pede nos itens a seguir.

 A Critique a “cidade do automóvel” segundo o conceito de sustentabilidade, levando em consideração aspectos socioeconômicos e ambientais.

 B Apresente três exemplos de ações sustentáveis praticadas na cidade de São Paulo.

http://generateland.co.uk/sustainability/
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  A agricultura moderna, resultado do uso cada vez mais intenso de inovações 

tecnológicas, tem se propagado no Brasil, notadamente no Cerrado, como um 
modelo que altera as condições econômicas, contribuindo para o aumento 
da produção agrícola. Nas últimas décadas, o termo “agronegócio” passou 
a ser usado para caracterizar essa nova racionalidade do processo produtivo 
capitalista no campo, transformando as empresas rurais na “vitrine” da 
agricultura moderna do Brasil. 

Adaptado de MATOS, Patrícia F. e PESSOA, Vera L. S. “A modernização da agricultura no Brasil”.
GeoUERJ. 2011.

 A partir do texto e da imagem, atenda ao que se pede nos itens a seguir.

 A Apresente duas condições naturais da região do Cerrado que favoreceram a expansão do agronegócio.

 B Analise duas articulações entre os setores agrícola e industrial que atestem a modernização da agricultura brasileira.

 C Indique dois “gargalos” que fazem o agronegócio brasileiro perder competitividade no mercado internacional.

Colheitadeiras e plantadeiras no Cerrado
http://boletimde.c.presscdn.com/wp-content/uploads

/2015/08/colheitadeiras-plantadeiras-cerrado.jpg
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  As relações internacionais não se limitam às trocas de bens e de serviços. 

Elas envolvem também os fluxos de capitais, que, por sua natureza, são mais 
difíceis de identificar e medir. Os operadores, os volumes e os destinatários 
desses fluxos são muito numerosos, e seu estudo é problemático porque 
envolve, muitas vezes, procedimentos sigilosos.

 A partir do texto e do mapa, atenda ao que se pede nos itens a seguir.

 A Explique a frase: “os fluxos internacionais de capitais desconhecem 
as fronteiras políticas”. 

 B Explique como a posição geográfica de Londres estimula a sua participação nos fluxos internacionais de capitais.

 C Diferencie fluxos de capitais especulativos de investimentos estrangeiros diretos.

Os centros financeiros internacionais e fluxos de capitais
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