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QUESTÃO JUSTIFICATIVA DA BANCA 
Recurso 

deferido ou 
indeferido 

RESPOSTA AO 
RECURSO 

(Gabarito mantido ou 
alterado ou questão 

anulada) 

05 A interdependência econômica é a característica marcante da mundialização atual evidenciada pela 

expansão das redes. O próprio argumento, apresentado no recurso interposto, onde se lê: "Além disso, 

toda economia sofre influência da outra. Se ocorrer uma crise econômica na Europa, isso afetará os EUA 

entre outros Estados ao redor do mundo, e vice e versa", expressa uma evidência dessa 

interdependência, isto é, dessa interconexão das atividades econômicas que assumem comportamentos 

homólogos, complementares ou hierárquicos. 
 

indeferido mantido 

06  No comando, faz-se referência à Amazônia, inferindo-se a ocorrência do clima equatorial com suas 
características de unidade e temperatura elevadas, conduzindo à noção do efetivo impacto das chuvas 
no solo quando este se encontra sem cobertura vegetal. Trata-se, portanto, do risco de lixiviação, ou seja, 
da “lavagem” das camadas superficiais do solo pelas águas pluviais. O processo de laterização implica 
outras derivações edafológicas sem relação imediata com o impacto da chuva no solo desnudo, como no 
caso da lixiviação. 

indeferido mantido 

10 Na opção de resposta, lê-se: " Involução metropolitana na região Norte". Logo, em momento algum se 
fala em "evolução metropolitana", conforme, equivocadamente, questiona-se no texto do recurso 
interposto. 
 

indeferido mantido 

17 Em relação à questão de número 17, reiteramos aqui que a  letra a está correta, posto que é essa 

associação que define as preocupações acerca da desenfreada expansão agrícola sobre as terras 
amazônicas. A letra b está errada, pois a proteção das matas não justifica a associação entre Estado e 

agronegócio, responsáveis pelo desmatamento crescente nas regiões amazônicas.  A letra c está errada, 

pois a preservação do ecossistema implica a humanização e reconhecimento dos direitos indígenas.  A 
letra d está errada, pois os desmatamento da Amazônia não pode estar associado exclusivamente à 

indeferido mantido 



soberania nacional, já que a Amazônia é internacionalmente reconhecida como o  lócus de preservação 

do ecossistema. 

O argumento que afirma como certa a letra b não está correta, pois a relação entre o Estado e o 

agronegócio tem se pautado na destruição do meio ambiente. As mídias, os organismos internacionais e 

os cientistas centram-se na relação mais ampla entre sociedade e natureza, como  elementos 

indissociáveis para deter a destruição da Amazônia.  

 

18 A respeito do recurso solicitando a anulação da questão 18, concordamos com a importância do 
comentário feito no recurso em torno da importância do livro de Agnes Heller. Entretanto, o que o comando 
solicitava era a indicação da opção que incluía um texto produzido no século XIX. Assim, não há como 
anular a questão. 
 

indeferido mantido 

 
 
     
                                                 


