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HISTÓRIA E GEOGRAFIA

01. 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.

Resolução:

 a) A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914-1918, era vista como “uma guerra para acabar com todas as guerras”, 
já que iria resolver todos os conflitos existentes antes desse período. Durante o conflito, o mundo passou por grandes 
transições político-econômicas e afetou a condição social de diversas nações, entre elas a Rússia. Afundada em uma 
economia atrasada industrialmente e dependendo de uma base agrícola, a Rússia buscava esperanças no desenvolvimento 
de sua indústria, o que se realizaria com a aliança político-militar-econômica realizada entre Inglaterra e França 
(originando a Tríplice Entente).

  Contudo, em 1917, a demora do incremento da indústria na Rússia levou à eclosão de uma revolução liderada pela 
burguesia liberal (mencheviques), que prendeu o czar Nicolau II, em fevereiro de 1917, tomando o poder no país. 
Tal processo contou com o apoio do principal grupo de oposição ao regime czarista — os bolcheviques— socialistas 
liderados por Lênin. Porém, esse apoio acabou quando Kerensky, líder menchevique, decidiu manter os russos na 
Primeira Guerra Mundial, conflito considerado imperialista por Lênin e seus seguidores.

  Desta forma, a Rússia mergulhou em novos conflitos sociais e acabou vivendo uma segunda revolução, em outubro 
de 1917, levando ao poder os bolcheviques e implantando o Socialismo no país. Lênin governou seguindo seus dois 
slogans: “Todo o poder aos Soviets” e “Paz, Terra e Pão”, prometendo promover a saída russa da Primeira Guerra, 
uma reforma agrária e a reorganização das estruturas econômicas no país, para assim acabar com a miséria.

 b) A Nova Política Econômica (NEP), implementada a partir de 1921 na União Soviética,  tinha como objetivo estimular a 
economia da União Soviética utilizando práticas tipicamente capitalistas, de onde provém o lema: "dois passos atrás, para 
dar dois passos à frente". Dentre as características da NEP, podemos citar: a reversão da estatização de algumas fábricas, 
o fim do racionamento de alimentos e a liberdade de investimento de capitais estrangeiros. 

 c) Um desdobramento da Revolução Russa de 1917 para a sociedade brasileira foi a consolidação do ideário comunista no 
Brasil e a futura criação do PCB (Partido Comunista Brasileiro), que foi fundado em 1922 e mudou o rumo dos movimentos 
operários brasileiros. Até então, os sindicatos no Brasil tinham inspirações anarcossindicalistas e, a partir desse movimento, 
passaram a ter um ideário de inspiração majoritariamente socialista-leninista.

02. 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

 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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Resolução:
 a) A articulação político-partidária que conduziu Juscelino Kubitschek à presidência da República em 1956 foi a aliança entre 

o PSD (partido de Juscelino) e o PTB (partido do vice-presidente João Goulart). O PSD reunia os herdeiros da burocracia 
do Estado Novo, associados às facções da elite agrária e industrial. O PTB congregava o grupo majoritário dos dirigentes 
sindicais que, após o suicídio de Getúlio Vargas, viram em João Goulart o sucessor natural do legado varguista. 

  Num momento de grandes tensões políticas, como aquelas que caracterizaram a República Liberal (1945/1964), iniciada e 
encerada por golpes militares, a aliança PSD-PTB garantiu alguma estabilidade nas relações entre o executivo e o legislativo 
durante os governos Dutra e Juscelino, ambos membros do PSD que celebraram acordos com o PTB. 

 b) O governo de Juscelino Kubitschek foi marcado pelo seu Plano de Metas e pelo slogan  “Cinquenta anos em cinco”. 
Esse plano tinha como objetivo o desenvolvimento das áreas de infraestrutura e indústria. Esse período, conhecido como 
“Nacional-desenvolvimentismo”, caracterizou-se pela entrada de capitais estrangeiros, sobretudo das montadoras de 
automóveis, e pelo grande crescimento da dívida externa. Importante ressaltar que esse período foi o primeiro momento 
em que efetivamente houve um desenvolvimento nacional com a participação de capital estrangeiro. 

 c) Ainda que, se comparado ao antecessor Getúlio Vargas (1941/1954) e ao sucessor Jânio Quadros (1961), o governo de 
Juscelino tenha sido caracterizado por alguma estabilidade advinda da aliança entre o PSD e o PTB, foram 5 anos de 
tensões políticas. A própria aliança PSD-PTB dependia de uma equalização entre os elementos mais liberais do PSD e os 
mais nacionalistas do PTB, o que resultava em constantes debates no governo. O governo Juscelino também enfrentou um 
grande embate com a União Democrática Nacional (UDN), partido que, mesmo minoritário no Congresso, encaminhou 
diversas denúncias contra o governo JK relatando desmandos e, sobretudo, casos de corrupção. Além disso, mesmo que seja 
celebrado por alguns críticos como um dos mais importantes governos da História republicana, o quinquênio de Juscelino 
foi marcado pelo crescimento da desconfiança em relação aos grandes partidos brasileiros e aos políticos tradicionais, o 
que resultou na vitória de Jânio Quadros, em 1960.

03. 

 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.
Resolução:

 a) A “cidade do automóvel” faz referência a uma série de políticas públicas e privadas que privilegiam esse tipo de transporte 
— individual e privado — em detrimento do transporte público e coletivo. Podemos destacar o investimento em abertura de 
avenidas, a construção de condomínios fechados e periféricos, o baixo investimento em metrô e faixas exclusivas de ônibus 
e o processo de urbanização sem planejamento. Todas essas políticas acabaram por construir uma cidade que favorece os 
carros e que não obedece aos padrões sociais e ambientais tidos como primordiais para as cidades modernas.

 b) A cidade de São Paulo apresentou diversas ações sustentáveis nos últimos anos, entre elas:
  – a construção de ciclovias e ciclofaixas, com o objetivo de incentivar o uso da bicicleta;
  – a construção de faixas exclusivas para os ônibus; 
  – a abertura de avenidas para pedestres, nos finais de semana;
  – a diminuição da velocidade média nas ruas da cidade;
  – a construção dos chamados “muros verdes” em diversos pontos da cidade.
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04. 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 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.

Resolução:

 a) Entre as condições naturais da região do Cerrado que favoreceram a expansão da agricultura moderna podemos relacionar:
  — a estrutura geológica sedimentar, que possibilitou  a formação de uma topografia aplainada, favorável à mecanização 

intensa (semeadeiras, colheitadeiras);
  — clima tropical, especialmente marcado pela existência de duas estações bem definidas com relação à pluviosidade, ou 

seja: primavera/verão chuvosos e outono/invernos secos. Isto favorece o cultivo (nas chuvas) e a colheita (na estiagem). 

 b) Dentre as articulações entre o setor agrícola e industrial destacam-se:
  — o fornecimento de insumos industriais, como máquinas, fertilizantes, combustíveis, agrotóxicos;
  — o abastecimento de matéria prima em larga escala, para diversos setores de processamento industrial.
  Essas articulações intensificam a dependência de ambos os setores (agrícola e industrial) ao setor financeiro, responsável 

pelos investimentos na produção.

 c) São “gargalos” da economia todos os custos existentes na pós produção agrícola: os custos com o transporte rododiávio e 
a sobrecarga dos principais portos brasileiros, além da elevada carga tributária incidente na circulação da produção.
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05. 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 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.

Resolução:

 a) A globalização caracteriza-se por: expansão dos fluxos de informações que atingem todos os países, afetando empresas 
e indivíduos; aceleração das transações econômicas, envolvendo mercadorias, capitais e aplicações financeiras que 
ultrapassam as fronteiras nacionais. No mundo globalizado, as distâncias geográficas e temporais encolhem-se de forma 
pronunciada. Hoje, a circulação de mercadorias, serviços e finanças atingiu níveis nunca antes imaginados. Um em cada 
três bens ultrapassa as fronteiras nacionais, e mais de um terço dos investimentos financeiros são transações internacionais. 

 b) O mapa mostra que os centros financeiros e os maiores fluxos de capitais estão entre os EUA e a Europa e também entre a 
Ásia (com destaque para o Japão). Londres, situada no “centro” desses fluxos é extremamente favorecida pela sua posição de 
grande centro financeiro global. Cabe ressaltar que a localização não é o único item importante, mas também as facilidades 
para os negócios, a qualificação da mão de obra, as baixas restrições à circulação de capitais e importante Bolsa de Valores. 

 c) Fluxos de Capitais especulativos são aqueles aplicados apenas no mercado financeiro: uma quantidade de dinheiro que 
“migra” para países em busca de taxas de juros e remunerações de papéis oficiais (letras do tesouro, bônus da dívida 
externa etc.) mais atraentes. Por isso, boatos, crises e especulações fazem esses investidores fugirem, venderem seus ativos 
e buscarem outras oportunidades de lucro. É um capital volátil, que se movimenta rapidamente. Investimentos diretos 
produtivos são aqueles aplicados na produção diretamente: investimentos para que a economia produza, as fábricas se 
desenvolvam, o comércio siga em frente. É um capital mais estável e de longo prazo, sendo mais atraente para os países.


