
Questão 18 
Grupos de habitantes de Hong Kong, sob a bandeira “Occupy Hong Kong”, protestaram contra o governo 
chinês que tencionava impor seu sistema de governo à cidade, contrariando os acordos assinados em 
1997, quando da devolução da cidade pelo Reino Unido (estava “alugada” desde 1897), que permitiam o 
livre escrutínio da população local. Esta autonomia estava prevista dentro da política que funcionava sob 
o lema “Um país, dois sistemas”, no qual o governo chinês preconizava para o país (a parte continental, 
toda sob o controle do Partido Comunista Chinês) o sistema socialista de produção e permitia certa 
independência administrativa e econômica para Hong Kong, que, durante cinquenta anos, a partir de 
1997, manteria o sistema capitalista de produção. 
 
Questão 19 
A guerra civil na Síria (localizada no Oriente Médio, Ásia), que já totalizou quase 5 milhões de refugiados, 
é a pior crise humanitária em 70 anos. Desde março de 2011, esse conflito, conhecido como “Primavera 
Árabe”, iniciou-se após setores da população pegarem em armas para tentar derrubar o ditador Bashar 
Al-Assad. 

Questão 20 
a) Em Portugal o outono vai de 21/22 de setembro a 21/22 de dezembro e no nordeste brasileiro, de 

20/21 de março a 20/21 de junho. Em Portugal essa estação é bem característica, com alterações de 
tempo (temperaturas mais amenas, início do período das chuvas), enquanto no nordeste brasileiro 
as alterações são menos perceptíveis (temperaturas pouco inferiores às do verão, chuvas escassas). 
Quanto à duração dos dias e noites, há diferença marcante em Portugal onde os dias são mais curtos 
e as noites mais longas em relação ao verão, diferentemente do que ocorre na região nordeste do 
Brasil, onde há pouca variação. 

b) Solstício é o momento em que o Sol, durante seu movimento aparente na esfera celeste, atinge a 
maior declinação em latitude, medida a partir do equador. Os solstícios ocorrem duas vezes por ano: 
em dezembro e em junho. O equinócio é definido como um dos dois momentos em que o Sol, em 
sua órbita aparente, cruza o plano do equador celeste (a linha do equador terrestre projetada na 
esfera celeste). Mais precisamente, é o ponto onde a eclíptica cruza o equador celeste. 

 
 


