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CAIXA Programa Estágio - Regulamento 01/2020 

Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no Processo Seletivo 

Caixa Econômica Federal  

 

 

Questão nº 07 

 

Reclamante: Samara Ribeiro da Silva 

 

Resposta: Prezada candidata, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é procede. O gabarito provisório deve ser alterado para opção de resposta C: I e II, 

apenas. 

No Distrito Federal localiza-se a capital do país e o centro do poder político da União, Brasília. Sua 

construção na Região Centro-Oeste fez parte das políticas públicas para a ocupação do oeste do 

território brasileiro, pois garantiria a ocupação de terras quase despovoadas e proporcionaria novas 

possibilidades de desenvolvimento, além de ser menos vulnerável a ataques externos. O Distrito 

Federal está localizado numa porção de área que pertencia ao estado de Goiás. Seu projeto urbanístico 

foi realizado por Lúcio Costa e o projeto arquitetônico por Oscar Niemeyer. Aproximadamente 30 mil 

operários construíram Brasília em 41 meses, durante o governo do então presidente Juscelino 

Kubitschek. A nova capital federal foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, data escolhida para 

homenagear Tiradentes. O Distrito Federal não é um Estado nem possui municípios; trata-se de um 

território autônomo composto por regiões administrativas (cidades-satélites), exceto Brasília, a capital 

federal e sede do governo do Distrito Federal. O Distrito Federal ostenta os melhores indicadores 

sociais do Brasil; aproximadamente 89% das casas possuem rede de esgoto, 92% com coleta de lixo e 

95,4% com rede de água tratada. Porém, o crescimento desordenado tem gerado problemas como 

criminalidade, desemprego, surgimento de favelas, população em situação de rua, dentre outros. Como 

demais grandes centros urbanos, Brasília tem também problemas sociais. As pessoas que não se 

enquadravam no plano piloto no contexto da constituição de Brasília foram direcionadas às áreas mais 

marginalizadas, formando regiões administrativas, sendo chamadas de cidades-satélites. Estas regiões 

administrativas estão ao entorno de Brasília e são moradia de uma significativa parcela de 

trabalhadores que se deslocam pendularmente para trabalhar na capital. Das cidades satélites de 

Brasília, duas das mais famosas são Ceilândia e Taguatinga. Em geral, estas cidades foram constituídas 

sem planejamento; portanto, não apresentam uma adequada infraestrutura e oferta de serviços aos 

seus habitantes. Arapoanga, Arniqueiras e Pôr do Sol / Sol Nascente foram desmembrados de 

Planaltina, Águas Claras e Ceilândia, respectivamente. Dessa forma, o Distrito Federal não é composto 

somente por 30 regiões administrativas (cidades-satélites).  

Ensino Médio – Conhecimentos Gerais 
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Fontes: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/distrito-federal.htm  

https://www.estudopratico.com.br/brasilia-historia-economia-e-turismo/  

 

Diante do exposto, a Banca Examinadora defere o recurso interposto e manifesta-se por 

alterar o gabarito provisório para alternativa C. 

– Conhecimentos Gerais 

Questão nº 09 

 

Reclamante: João Pedro Santos Pereira 

 

Resposta: Prezado candidato, 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento é improcede.  

Com o fim do Império Romano (século V d.C.), teve início a Idade Média (período que se estendeu 

entre os séculos V e XV).  O modo de produção típico da época foi o feudalismo, cujas características 

foram: 

Relação social fundamental: servos eram subordinados aos senhores. Estes eram donos da terra e 

ofereciam ao servo proteção e o direito de utilização de seu solo em troca de trabalho.  Parte da 

produção era destinada à subsistência dos servos; outra parte, a maior, era possuída pelos senhores; 

Descentralização política: na Idade Média, não existiam países como nós conhecemos hoje (Inglaterra, 

França, Brasil). Havia feudos, porções de terra sobre as quais os senhores tinham posse e poder 

político. Os senhores não eram só donos dos feudos, eram também seus governantes; 

Vassalagem: os senhores feudais ou nobres mantinham entre si relações de fidelidade, visando a 

proteção mútua.  O vassalo, que era um nobre, jurava fidelidade e apoio ao suserano, nobre de maior 

importância e em situação superior; 

Mínimo desenvolvimento econômico: praticamente não havia comércio; a produção era destinada a 

abastecer o próprio feudo (“economia de subsistência”); 

Morte das cidades: na Idade Média, as cidades quase desapareceram e a maioria da população vivia no 

campo e se dedicava à agricultura e à pecuária.  

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/distrito-federal.htm
https://www.estudopratico.com.br/brasilia-historia-economia-e-turismo/
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Fonte:  

https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/geografia/sistemas_economicos/aulas/a_historia_d

os_modos_de_producao  

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se por 

manter o gabarito provisório. 

 

https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/geografia/sistemas_economicos/aulas/a_historia_dos_modos_de_producao
https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/geografia/sistemas_economicos/aulas/a_historia_dos_modos_de_producao

