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Justificativas para as modificações do gabarito oficial preliminar 

 

 

PRIMEIRA ETAPA 

 

Questão: 28 

Item: item 2 (caderno A),  item 4 (caderno B) 

Parecer: ALTERAR de C para E 

Justificativa: a reunião de Cúpula dos Países da América Latina e do Caribe (CALC) realizou-se na 

Costa do Sauípe/BA, e não em Salvador/BA, conforme afirma o item. 
 

 

Questão: 28 

Item: item 3 (caderno A), item 2 (caderno B) 

Parecer: ALTERAR de C para E 

Justificativa: a participação dos países no Acordo do Jardim de Rosas se deu em bloco, e não de 

forma individual, conforme afirma o item. 
 

 

Questão: 29  

Item: item 3 (caderno A), item 2 (caderno B) 

Parecer: ALTERAR de C para E 
Justificativa: apenas cerca de 45%  da matriz energética brasileira, e não quase toda a energia 

consumida no País, provém de fontes renováveis, fato que contraria a afirmação feita no item.  
 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

Questão: 48 

Item: item 4 (caderno C), item 1(caderno D) 

Parecer: ALTERAR de E para C 

Justificativa: de acordo com o texto do Guardian Weekle, os gestos dos estudantes tinham a 

intenção de ridicularizar o ministro devido a sua postura a favor de Hittler. Segundo o texto, Botha 

era “a Hitlerian figure” e, portanto, carregava em si, discursos raciais preconceituosos. 

Considerando o lugar em que o ministro se encontrava – a América do Sul, em que a maioria da 

população é negra – uma postura assim era inadmissível.  
 

 

Questão: 56 

Item: item 2 (caderno C), item 3 (caderno D) 

Parecer: ALTERAR de E para C 

Justificativa: as ideias de Raul Prebisch, de fato, tiveram influência na convocação da UNCTAD.  
 

 

Questão: 57 

Item: item 4 (caderno C), item 1 (caderno D) 

Parecer: ALTERAR de C para E 
Justificativa: a década de 1980 foi marcada pelas sucessivas desvalorizações da moeda brasileira, e 

não por valorizações, conforme afirma o item. 

 

 

 

 

 



Questão: 58 

Parecer: ANULAR 

Justificativa: o fato de não ter sido especificado, na opção apontada como gabarito, que se tratava 

de valor da produção de bens e serviços finais, comprometeu a precisão da definição de produto 

nacional bruto (PNB), fato suficiente para determinar a anulação da questão. 

 

 

Questão: 62 

Item: item 2 (caderno C), item 3 (caderno D) 

Parecer: ALTERAR de C para E 

Justificativa: a eleição de Luís Napoleão ocorreu em 10/12/1848, e não em 1949, como afirmado 

no item. 

 

 

Questão: 62 

Item: item 3 (caderno C), item 4 (caderno D) 

Parecer: ALTERAR de C para E 

Justificativa: o Império Austro-Húngaro surgiu apenas em 1867 com o “compromisso” que 

instituiu a monarquia dual, não existindo, pois, formalmente em 1848. 

 

 

Questão: 69 

Item: 2 (caderno C), item 3 (caderno D) 

Parecer: ALTERAR de C para E 

Justificativa: a Mongólia foi admitida no COMECON em 1962 e não nos anos 1970, como se 

afirma no item.  

 

 

Questão: 76  

Item: – item 1 (caderno C), item 2 (caderno D) 

Parecer: ANULAR 
Justificativa: a utilização da expressão “o novo governo assumiria a forma republicana” conferiu 

ambiguidade insuperável ao item, razão suficiente para sua anulação. 
 

 

 


