UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2015.2
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 06 de julho de 2015
DURAÇÃO: 04 HORAS
INÍCIO: 09 horas
TÉRMINO: 13 horas

Após receber o seu cartão-resposta, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra,
com letra de forma, a seguinte frase:

Otimismo reforça a esperança.
ATENÇÃO!


Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta)

NÚMERO DO GABARITO

questões com 4 (quatro) alternativas cada,
distribuídas da seguinte forma:
PROVA III - Geografia (20 questões: 01 - 20);
PROVA IV - História (20 questões: 21 - 40).



Ao sair definitivamente da sala, o candidato
deverá assinar a folha de presença e

Marque, no local apropriado
do seu cartão-resposta, o número
1, que é o número do gabarito
deste caderno de provas e que
se encontra indicado no rodapé
de cada página.

entregar ao fiscal de mesa:





o CARTÃO-RESPOSTA preenchido e assinado;



o CADERNO DE PROVAS.

Será atribuída nota zero, ao candidato que não entregar seu CARTÃO-RESPOSTA.
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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio – possui dentre as suas
atribuições a criação de Unidades de Conservação.
Unidade de Conservação é definida como
A)

B)

um espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos,
sob regime especial de administração, ao qual
se aplicam garantias adequadas de proteção.
uma área ou parcela do território delimitada e
regulamentada por legislação específica com o
objetivo exclusivo de garantir a preservação de
espécies animais ameaçadas de extinção.

C)

uma área federal de competência exclusiva da
União, delimitada por legislação específica,
destinada primordialmente à proteção e
conservação de nascentes.

D)

o conjunto de métodos, procedimentos e
políticas que visem à proteção, a longo prazo,
das espécies, habitats e ecossistemas, além da
manutenção dos processos ecológicos,
prevenindo a simplificação dos sistemas
naturais.

02.

Assinale a opção que corresponde à escala
que melhor se adequa à realização de um
levantamento topográfico em uma área urbana de
5,7 km2 para mapeamento da drenagem superficial.
A)

1:1000 000.

B)

1:1500.

C)

1:80.

D)

1:550 000.

03.

O mapeamento geomorfológico de detalhe
deve apresentar, entre outros, dados
morfométricos, morfográficos, morfogenéticos e
cronológicos. Os dados morfométricos
correspondem
A)

B)

às informações métricas apoiadas em cartas
topográficas ou outras formas de
levantamento, como a declividade das
vertentes, por exemplo.
ao mapeamento em escala de detalhe da
litologia e dos processos geológicos que atuam
atualmente no ambiente.

C)

ao mapeamento dos tipos de solos e vegetação
de uma determinada área.

D)

ao mapeamento dos períodos de formação e
elaboração de formas e feições do relevo.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

04.

A região Nordeste do Brasil apresenta uma
complexidade climática própria, em parte
fortemente influenciada pelos mecanismos físicos
que interagem entre si e são responsáveis pela
distribuição de chuvas nessa região. Os tipos
climáticos que predominam no Nordeste brasileiro
são:
A)

equatorial, subtropical e semiárido.

B)

semiárido e tropical de altitude.

C)

semiárido e subtropical.

D)

litorâneo úmido, tropical e tropical semiárido.

05.

O mais importante sistema gerador de
chuvas sobre a região equatorial dos oceanos
Atlântico, Índico e Pacífico, assim como nas áreas
continentais adjacentes, e que migra sazonalmente
de sua posição ao norte para latitudes ao sul do
Equador entre os meses de março e abril é
conhecido como
A)

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis.

B)

Distúrbio Ondulatório de Leste.

C)

Zona de Convergência Intertropical.

D)

Zona de convergência do Atlântico Sul.

06.

Analise as afirmações que tratam sobre os
mapas temáticos considerando sua confecção e
suas características principais. Assinale com V as
afirmações verdadeiras e com F as afirmações
falsas.
( )

Dentre os objetivos dos mapas temáticos está
a representação de um fenômeno ou uma
característica particular de um lugar qualquer
do planeta.

( )

Título, escala, sistema de projeção, sistema de
coordenadas e convenções são alguns dos
elementos presentes nos mapas temáticos.

( )

Os mapas temáticos devem apresentar
elementos visuais de fácil e imediata
compreensão.

( )

Um mapa temático pode ser produzido a partir
de outras bases cartográficas ou outros tipos
de mapa, como um mapa base, por exemplo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

V, F, F, F.

B)

V, V, V, V.

C)

F, V, V, F.

D)

V, F, V, F.
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07.

Analise as afirmações que tratam sobre o
ciclo hidrológico e bacias hidrográficas. Assinale
com V as afirmações verdadeiras e com F as
afirmações falsas.

Está correto o que se afirma em

( )

Esse movimento circulatório comandado
pela radiação solar retira água da superfície
dos oceanos e da superfície terrestre.

( )

A construção de grandes açudes e usinas
hidrelétricas no Brasil não afeta o ciclo
hidrológico.

( )

O fluxo do ciclo hidrológico sobre a
superfície terrestre é positivo e dado por
precipitação menos evaporação.

( )

Os processos hidrológicos longitudinais em
uma bacia hidrográfica correspondem a:
precipitação, evaporação e umidade do
solo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

V, F, V, F.

B)

F, V, F, V.

C)

V, V, V, F.

D)

V, F, V, V.

A)

I e II apenas.

B)

I e III apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

09.

Os processos pedogenéticos são mecanismos
e/ou reações físicas, químicas e biológicas que
produzem, no solo, características relacionadas com
os fatores de formação. Atente ao que se diz sobre
a formação de alguns tipos de solo.
I.

Os chernossolos são derivados de material
argiloso ou muito argiloso e com alta
saturação por bases e, ao mesmo tempo, sob
vegetação com alta biomassa no horizonte A.

II.

Os neossolos quatzarênicos podem-se formar
sobre depósitos arenosos, da mesma forma,
local e processo como se formam os
neossolos flúvicos.

III.

A origem dos organossolos está relacionada
ao excesso de água e à alta taxa de adição
de restos orgânicos.

Está correto o que se afirma em

08.

Os movimentos de massa são um importante
agente do meio físico, responsável pelo processo de
evolução das vertentes e, consequentemente, da
superfície como um todo. Considerando esses
movimentos, analise as afirmações abaixo.
I.

II.

III.

Solifluxão corresponde aos movimentos
coletivos do regolito quando este se
encontra saturado de água. Ocorre quando
a presença de uma camada impermeável do
regolito impede a penetração da água,
provocando a concentração e saturando a
camada sobrejacente.
Creep e escoamento difuso são os principais
processos que explicam a convexidade das
encostas. O reflexo do rastejamento é
observado na curvatura de árvores, postes
inclinados e pequenos terraços ao longo das
encostas.
Corrida de lama ou mudflow são formas
rápidas de escoamento de fluidos viscosos,
com ou sem uma superfície definida de
movimentação. De caráter hidrodinâmico,
são ocasionadas pela perda de atrito
interno, em virtude da destruição da
estrutura, em presença de excesso de
água.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

A)

I e III apenas.

B)

I, II e III.

C)

III apenas.

D)

I e II apenas.

10.

O conceito de risco geológico pode ser
expresso como uma situação de perigo, perda ou
dano ao homem e suas propriedades, em razão da
possibilidade de ocorrência de processos
geológicos, induzidos ou não. Constituem áreas
onde o risco geológico é maior os locais
caraterizados por
A)

locais planos situados sobre terrenos da
Formação Barreiras em área rural ocupado por
vegetação nativa de tabuleiro.

B)

encostas ocupadas por edificações em áreas
urbanas com declividade acentuada, onde
ocorreram movimentos de massa anteriores
associados a chuvas intensas.

C)

terrenos planos do embasamento cristalino em
áreas urbanas submetidas ao clima sazonal
semiárido.

D)

áreas urbanas situadas sobre relevos tabulares
da Formação Barreiras.
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11.

A relação entre os processos políticos e sua
consequente espacialização determinam muitas
vezes as relações internacionais e intranacionais.
Os principais conflitos geopolíticos que ocorrem no
mundo expressam, quase sempre, as disputas por
territórios, como é o caso das minorias
etnorreligiosas que vivem no Paquistão e estão em
conflitos constantes com a
A)

China.

B)

Indonésia.

C)

Índia.

D)

Síria.

Tomando por base o contexto da citação acima,
analise as afirmações abaixo.
I.

II.

As transformações impostas às coisas naturais
já eram técnicas, entre as quais, a
domesticação de animais e plantas sugerindo
assim, um momento marcante no qual o
homem mudava a natureza.

III.

A harmonia socioespacial era inexistente, pois
não havia limites para a utilização da
natureza.

IV.

Nessa fase da humanidade, os sistemas
técnicos tinham existência autônoma, não
havendo assim uma simbiose com a natureza.

12.

Atente para o seguinte excerto: “As cidades
locais mudam de conteúdo. Antes, eram as cidades
dos notáveis, hoje se transformam em cidades
econômicas. A cidade dos notáveis, onde as
personalidades marcantes eram o padre, o tabelião,
a professora primária, o juiz, o promotor, o
telegrafista, cede lugar à cidade econômica, onde
são imprescindíveis o agrônomo, o piloto agrícola, o
especialista em adubos, o bancário, o responsável
pelos comércios especializados”.
(SANTOS, Milton. Da Totalidade ao Lugar. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008,
p. 127)

O texto acima indica as transformações apontadas
por Milton Santos, com relação às novas formas
espaciais urbanas, sobretudo no que concerne às
cidades locais. Tais transformações estão
associadas a determinados processos e são
definidas através da
A)

dinâmica populacional que alterou o fluxo de
pessoas em relação às cidades médias.

B)

nova ordem socioespacial pela qual o
ciberespaço define novas territorialidades.

C)

nova regulação socioespacial que apresenta a
cidade enquanto locus da regulação do que se
faz no campo.

D)

intensa urbanização que vem ocorrendo no
Brasil, requalificando os serviços especializados
em regiões metropolitanas.

Está correto o que se afirma em
A)

I, II, III e IV.

B)

I e II apenas.

C)

I e III apenas.

D)

II, III e IV apenas.

14.

“Como no Ceará o sertão investiu contra o
litoral, chegando a dominá-lo na Confederação do
Equador; como o litoral resistiu ao sertão e por fim
domou-o. Como estes dois elementos se
amalgamaram e conciliaram, formando hoje uma
população homogênea e entusiasta de sua terra...”
ABREU, Capistrano. Caminhos Antigos e Povoamento do
Brasil. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004.

O trecho acima trata de uma compreensão da
geografia histórica do Ceará, na qual Capistrano de
Abreu relata o diálogo entre o litoral e o sertão.
Nessa perspectiva, os dois principais núcleos
urbanos e suas atividades econômicas estão
representados por
A)

Aracati, com área de salga, e Sobral, com
atividade extrativa relacionada às drogas do
sertão.

B)

Icó, com charqueamento, e Aracati, com
atividade produtora de sal.

C)

Crato, com atividade monocultora de cana de
açúcar, e Sobral, com charqueamento.

D)

Icó, com atividade pecuária, e Aracati, com
charqueamento.

13.

“Quando tudo era meio natural, o homem
escolhia da natureza aquelas suas partes ou
aspectos considerados fundamentais ao exercício da
vida, valorizando, diferentemente, segundo os
lugares da vida e as culturas, essas condições
naturais que constituíam a base material da
existência do grupo.”

O meio natural em sua generalidade era
utilizado pelo homem sem grandes
transformações.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. São Paulo:
EdUSP, 2006.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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15.

Atente a este excerto e aos textos que o
seguem: “A visão geográfica sobre literatura e
música constitui-se em um olhar distinto daqueles
que há mais tempo dedicam-se à análise da
literatura e da música, críticos e pesquisadores das
áreas de letras, música, ciências sociais e
comunicação. A distinção inicia-se pela própria
seleção de obras a serem analisadas. Ao geógrafo
interessam aquelas nas quais o espaço e o tempo
não sejam meros panos de fundo, mas parte
integrante da trama, sem as quais esta não poderia
ser construída”.
CORREA, Roberto Lobato e ROSENDHAL, Zeny. Literatura,
música e espaço: uma introdução. Rio de Janeiro, EdUERJ,
2007, p.8.

TEXTO 1:
“Aquele agrupamento de ranchos ficava à beira
duma estrada antiga, por onde em outros tempos
passavam os índios missioneiros que os jesuítas
mandavam buscar erva-mate em Botucaraí. Por ali
transitavam também, de raro em raro, pedindo
pouso e comida, viajantes que vinham das bandas
de São Martinho ou dos campos de baixo da serra.”

16.

Observe a seguinte descrição: “Trata-se do
fluxo populacional que acontece de forma efêmera
nas grandes cidades devido à grande quantidade de
trabalhadores que deixam suas residências, muitas
vezes antes do horário normal, para chegar ao
emprego e, no final do dia, retornam para casa; é
um tipo de movimento populacional que aumenta
com o crescimento das cidades, fazendo com que
as camadas de trabalhadores mais pobres passem a
residir em áreas mais afastadas”.
O texto acima descreve um tipo de movimento
populacional conhecido por migração
A)

urbano-urbana.

B)

inter-regional.

C)

pendular.

D)

intraurbana.

17.

Atente às afirmações abaixo, sobre o
processo de industrialização no Brasil.
I.

VERÍSSIMO, Erico. Ana Terra. Ed. São Paulo: Globo, 1999,
p.113.

TEXTO 2:
“Agora, por aqui, o senhor já viu: o Rio é só o São
Francisco, o Rio do Chico. O resto é pequeno é
vereda. E agora me lembro: no Ribeirão EntreRibeiros, o senhor vá ver a fazenda velha, onde
tinha um cômodo quase do tamanho da casa, por
debaixo dela, socavado no antro do chão (....)”.

II.

O surgimento da indústria no Brasil ocorreu
concomitante à industrialização europeia,
complementando assim a relação colôniametrópole.

III.

O caráter substitutivo das importações
marcou um período da industrialização
brasileira, momento em que ocorreu uma
produção interna de bens que antes eram
importados.

IV.

A concentração industrial brasileira ocorreu
em várias partes do país, sobretudo em São
Paulo e na região da zona da mata mineira,
com seus polos tecnológicos.

(ROSA, Guimarães. Grande Sertão Veredas, Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.74.

TEXTO 3:
“Daqui de cima, porém, o que vejo agora é a tripla
face, do Paraíso, Purgatório e Inferno, do Sertão.
Para os lados do poente, longe, azulada pela
distância, a Serra do Pico, com a enorme e alta
pedra que lhe dá o nome. Perto, no leito seco do
Rio Taperoá, cuja areia é cheia de cristais
despedaçados que faíscam o sol (...)”

A abolição da escravidão teve como
consequência a expansão do trabalho
assalariado que juntamente com a imigração
europeia foram fatores indispensáveis para a
industrialização brasileira.

É correto o que se afirma apenas em
A)

II e IV.

SUASSUNA, Ariano. Romance da pedra do reino e o
príncipe do sangue do vai-e-volta. Rio de Janeiro: Ed. José
Olympio, 2006, p.31-32.

B)

I e III.

C)

I e IV.

Os textos literários apresentados acima identificam
as representações socioespaciais de paisagens
regionais apresentadas pelos autores. Assinale a
alternativa cuja associação está correta.

D)

II e III.

A)

Texto 1: região Sudeste; Texto 2: Região Sul;
Texto 3: região Nordeste.

B)

Texto 1: região Centro-Oeste; Texto 2: região
Nordeste; Texto 3: região Norte.

C)

Texto 1: região Centro-Oeste; Texto 2: região
Sul; Texto 3: região Nordeste.

D)

Texto 1: região Sul; Texto 2: região Sudeste;
Texto 3: região Nordeste.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

18.

“O Japão é um dos países mais povoados do
mundo, com uma área de 372.812 Km2 e uma
população de 127,9 milhões de habitantes” (Dados
da ONU-2012). A definição de país povoado nos
remete a um conceito geodemográfico de
A)

população relativa.

B)

população absoluta.

C)

crescimento vegetativo.

D)

transição demográfica.
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19.

“A caça é uma ocupação de alto risco. Até na
vivificante floresta dos pigmeus há javalis e
elefantes que podem se tornar violentos e
ameaçadores quando encurralados. Os esquimós,
ao contrário dos pigmeus, são grandes caçadores
que precisam enfrentar enormes feras do mar e da
terra (....). Mas os esquimós não temem os
animais. Eles temem mais é a sua ausência – sua
falta em tempos de necessidade.”
(TUAN, Y-Fu. Paisagens do Medo. São Paulo: Ed. da
UNESP, 2005)

O texto acima revela
A)

a relação entre o homem e a natureza
enquanto processo de superação e domínio de
territórios.

B)

que o constante estado de ansiedade em que
os seres humanos vivem sugere processos
ritualísticos para sua sobrevivência.

C)

a dimensão da paisagem em que pigmeus e
esquimós comungam dos mesmos sentimentos
produzindo, assim, os mesmos gêneros de
vida.

D)

que as florestas são lugares turbulentos e
devem ser evitados pelo homem.

20.

Atente à seguinte descrição: “Situado entre
os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, interliga
as duas principais regiões metropolitanas do País,
destacando os parques tecnológicos como, por
exemplo, as indústrias aeroespaciais localizadas em
São José dos Campos e a indústria siderúrgica em
Volta Redonda”.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I, II e III.

22.

Atente para as afirmações a seguir, acerca do
Processo de Abolição dos Escravos no Brasil, e
assinale com V as afirmações verdadeiras e com F,
as falsas.
( )

Em 1850, o Brasil foi levado a extinguir o
tráfico internacional, porém, surgiu o tráfico
interno com a venda de escravos das áreas
mais pobres para as mais desenvolvidas.

( )

Nesse processo, algumas leis foram
aprovadas com o objetivo de acalmar os
abolicionistas e ir lenta e gradualmente
extinguindo a escravidão, quais sejam: Lei do
Ventre Livre, Lei do Sexagenário.

( )

Nesse movimento não se tem notícias de
insurreições ou ações dos próprios escravos
em prol da própria liberdade, em virtude da
forte repressão presenciada nos últimos
momentos do período escravocrata.

( )

A abolição da escravatura se deu ainda no
Reinado de D. Pedro II e representou um
grande avanço para a inserção do ex-escravo
como cidadão na sociedade brasileira.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

V, V, V, F.

A descrição acima refere-se à/ao

B)

V, V, F, F.

A)

Vale do Rio dos Sinos.

C)

F, V, F, V.

B)

Baixada Santista.

D)

F, F, F, V.

C)

Vale do Paraíba.

D)

Serra dos Órgãos.

PROVA IV - HISTÓRIA
21.

Atente ao que se afirma a respeito da invasão
holandesa no Nordeste brasileiro.
I.

II.

III.

A ocupação do Nordeste do Brasil pelos
holandeses surgiu como episódio da ofensiva
econômica holandesa do século XVII.
A expansão econômica holandesa baseava-se
essencialmente no comércio, na usura e em
outras atividades ligadas à circulação de
riquezas.
O objetivo maior da invasão era a conquista
da próspera economia açucareira das
capitanias do Nordeste.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

23.

A Historiografia do Brasil registra várias
revoltas e insurreições ‒ ações situadas no âmbito
do contexto social, político e econômico do Brasil
colonial que expressavam a insatisfação dos vários
grupos sociais com os poderes instituídos. Assinale
a opção que apresenta somente movimentos
ocorridos nesse período.
A)

Inconfidência Mineira, Conjuração dos
Alfaiates, Revolução Pernambucana.

B)

Inconfidência Mineira, Balaiada e Conjuração
dos Alfaiates.

C)

Balaiada, Cabanagem e Revolução
Pernambucana.

D)

Revolução Praieira, Inconfidência Mineira,
Revolução Pernambucana.
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24.

Analise as proposições a seguir acerca do
golpe de 1930 no Brasil, e assinale com V as
proposições verdadeiras e com F, as falsas.

26.

( )

A)

a conquista e a ocupação da Capitania do
Ceará teve início com o processo de conquista
do litoral açucareiro.

B)

a ocupação da capitania cearense ocorreu
concomitante à conquista dos espaços das
Capitanias da Bahia e de Pernambuco.

C)

a ocupação e a conquista do território da
Capitania do Ceará deu-se mais facilmente em
virtude da cooperação do elemento nativo.

D)

a ocupação da capitania cearense ocorreu de
forma tardia, se a compararmos com a
conquista das áreas açucareiras.

O golpe de 1930 teve como um dos seus
desdobramentos a arregimentação das
massas que foram cooptadas pela proposta
do Estado totalitário e que demonstravam
uma grande empatia por Getúlio Vargas.

( )

O autoritarismo de Estado observado a partir
de 1930 não foi realizado por meio de
partidos, mas de um governo que impunha
seu regime sem intermediação partidária.

( )

Não foi sem percalços e resistências que
Getúlio Vargas manteve a si e seu regime no
poder. Ainda assim, o golpe representou a
insatisfação das massas que realizaram uma
atividade sistemática de oposição ao regime.

( )

O Estado instituído passou, de certo modo, a
gerar a mentalidade das massas. Mas essa
integração se verificou através da violência
ligada às formas emotivas de manipulação.

No que concerne à ocupação da Capitania do
Ceará pelos conquistadores europeus, é correto
afirmar que

27.

“No dia 17 de janeiro de 1808, a Real Casa
de Bragança chega ao Rio de Janeiro, após 45 dias
navegando pelos mares do Atlântico Sul, com
rápida estada em Salvador.”

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

V, F, V, F.

B)

F, V, F, V.

C)

V, V, F, V.

D)

V, V, F, F.

25.

Analise as afirmações abaixo acerca do
chamado CORONELISMO enquanto mecanismo de
poder e prática política bastante utilizada até pouco
tempo no Brasil.
I.

II.

III.

O Coronelismo constituiu-se de uma prática
política que fez uso do patrimônio público
para fins pessoais, como no caso da
concessão de empregos públicos aos afilhados
e correligionários políticos em troca de votos.
O Coronelismo, enquanto estratégia de poder,
poderia fazer uso do patrimônio privado para
garantir, se necessário, o desempenho das
funções públicas.
Tal exercício político ancorava-se no
assistencialismo em que todo o sistema
eleitoral era oficialmente financiado pelos
chamados coronéis.

AZEVEDO, Francisca L. Carlota Joaquina na Corte do
Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 2003, p. 69.

O principal resultado da transferência da Corte
Portuguesa para o Brasil foi
A)

a abertura dos portos e o consequente
rompimento do pacto colonial.

B)

a autonomia política e econômica do Brasil em
relação a Portugal.

C)

o colapso do sistema econômico brasileiro
baseado na mão de obra escrava.

D)

o fim do sistema colonial e a instauração do
regime republicano no Brasil.

28.

No que diz respeito à dinâmica da produção
cafeeira no Vale do Paraíba no final do século XIX,
assinale a proposição FALSA.
A)

A dinâmica da produção cafeeira no Vale do
Paraíba obedeceu aos padrões já conhecidos
na economia colonial, com a predominância do
trinômio latifúndio, monocultura e mão de obra
escrava.

B)

Grande parte da vegetação que cobria o solo
do Vale do Paraíba representado pela Mata
Atlântica foi derrubada para montagem e
organização das grandes fazendas de café.

C)

A montagem das fazendas de café começava e
terminava pela construção das imensas casas
grandes e restava aos escravos alimentaremse das sobras das mesas dos senhores.

D)

A decadência da produção de café na região do
Vale do Paraíba não desequilibrou a economia
nacional, pois o oeste paulista produziu uma
acelerada expansão do setor.

São verdadeiras as afirmações
A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

I e III apenas.

D)

II e III apenas.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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29.

Aprovado em agosto de 1834, o chamado Ato
Adicional propôs alterações à Constituição brasileira
de 1824. A principal delas se caracterizou por
A)

conceder maior autonomia às Províncias.

B)

substituir a Regência Una Pela Regência Trina.

C)

manter e ampliar o poder do Conselho de
Estado.

D)

extinguir a vitaliciedade do Senado.

33.

O episódio da violência exercida por Sexto
Tarquínio contra Lucrécia, mulher de Colatino, um
dos nobres romanos, narra e celebra em tom
comemorativo “a expulsão dos Tarquínios” como a
libertação da tirania. Este evento marca
A)

o fim da monarquia em Roma.

B)

o início da estrutura gentílica romana.

C)

o estabelecimento das leis das XII Tábuas.

D)

a guerra contra os samnitas e o domínio da
Itália central.

30.

Assinale a opção que apresenta somente
características do segundo Governo Vargas (19511954).
A)

Apoio sistemático ao Partido Comunista
Brasileiro ‒ PCB; controle da inflação; proibição
da entrada de capital estrangeiro no País.

B)

Crescente instabilidade política; aumento do
custo de vida; sistemática oposição da União
Democrática Nacional ‒ UDN.

C)

Defesa inconteste dos interesses populares;
estabilidade política; amplo desenvolvimento
econômico.

D)

Controle da inflação; apoio do Partido
Comunista Brasileiro ‒ PCB; oposição
sistemática do Partido Trabalhista Brasileiro ‒
PTB ‒ ao governo.

31.

François-Marie Arouet, conhecido como
Voltaire, afirma que “a história não é mais que um
quadro de delitos e desventuras”. Interessado nos
aspectos sociais, culturais e econômicos de
diferentes povos, é considerado um dos precursores
da ideia da história como ciência autônoma da
teologia, da moral, e capaz de desfazer o mito da
superioridade dos antigos. Voltaire representa uma
corrente cultural denominada de
A)

Cartesianismo.

B)

Evolucionismo.

C)

Iluminismo.

D)

Racionalismo.

32.

Em várias grutas pré-históricas, ricamente
decoradas, foram encontradas pinturas retratando
cenas de caça, ou animais como o cavalo e o bisão.
Assim é a arte rupestre comumente feita sobre a
pedra que pode também ser encontrada em
incisões em ossos e madeira. As pinturas e as
incisões rupestres surgiram no período
A)

Glacial.

B)

Paleolítico.

C)

Mesolítico.

D)

Neolítico.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

34.

No início do século XIV, o fim da ordem
templária marca um importante momento da
transição entre a primeira fase do feudalismo,
caracterizada pela cultura cavalheiresca, e a
segunda fase, caracterizada pela formação de uma
forte burguesia mercantil. Sobre a ordem templária,
é correto afirmar que foi
A)

uma comunidade monástica que, além de
evangelizar, difundiu a cultura antiga por meio
do ensino do latim.

B)

um grupo que manteve as estruturas de clãs
familiares típicas das classes aristocráticas
romanas.

C)

uma das quatro ordens religiosas organizadas
na época das cruzadas para libertar a Terra
Santa.

D)

um grupo de mercadores que partiu em
viagem para o Extremo Oriente através do
caminho da seda.

35.

Robin Hood, o herói mítico inglês, era
conhecido também como “príncipe dos ladrões”,
porque praticava crimes como roubar da nobreza
para dar aos pobres no tempo do rei Ricardo
Coração de Leão. Segundo a história, ele era um
aventureiro muito ágil no uso do arco e flecha, que
deixou sua cidade para viver na floresta de
Sherwood em companhia de vários amigos. Ali era
possível usufruir de liberdade, companheirismo,
manter-se distante da opressão dos senhores e das
hierarquias do poder monárquico e feudal. Esse
personagem representa bem o imaginário medieval
em relação à floresta, a contraparte do mundo
humano que tem um horizonte inquietante e
ambíguo. A importância da floresta no período
medieval indica o quanto aquela sociedade
dependia economicamente dos recursos disponíveis
nesse local. A economia na fase medieval era
movimentada pela utilização de
A)

sementes para o plantio nos campos.

B)

raízes e frutos para a alimentação.

C)

madeira para a construção de casas.

D)

animais de caça para alimentação.
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36.

Os efeitos da Revolução Francesa sobre a
vida privada ultrapassaram as expressões da
cultura política representadas pelo vestuário, pela
linguagem e pelo ritual político. O novo Estado
atacou rigorosamente os poderes das comunidades
do Antigo Regime em muitos outros campos tais
como:
A)

a música, a pintura e as artes em geral.

B)

a Igreja, as corporações e a nobreza.

C)

a saúde, a higiene e as organizações
sanitárias.

D)

a constituição civil e todos os símbolos da vida
familiar e doméstica.

37.

Os movimentos nacionalistas da Argélia
nasceram no final da Primeira Guerra Mundial e
apresentaram diversas soluções. Divididos entre
extremistas defensores de um país muçulmano:
aqueles a favor da total colaboração com os
franceses e aqueles que aprovavam a ajuda da
França desde que fossem reconhecidos plenos
direitos políticos para os muçulmanos. Após anos
de conflitos,

Assinale a opção que indica o país onde o grupo
tupamaros atuou nas décadas de 1960 e 1970.
A)

Chile.

B)

Bolívia.

C)

Argentina.

D)

Uruguai.

39.

Violenta repressão, sequestros e assassinatos
exercidos pelas ditaduras do Paraguai, Uruguai,
Brasil, Bolívia, Chile e Argentina, juntamente com a
organização de grupos milícias policiais e grupos
paramilitares, geraram um estado de angústia e
impossibilidade de defesa desses povos. Algumas
pessoas conseguiram formar organizações em
defesa dos direitos humanos para denunciar as
atrocidades das ditaduras militares nesses países.
Em 1980, um argentino ativista e árduo defensor
dos direitos humanos em seu país e toda a América
Latina foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz,
chamando a atenção do mundo. Seu nome é
A)

Che Guevara.

B)

Carlos Saavedra Lamas.

a Argélia é proclamada independente em 1962,
tornando-se um país que nasceu sob a marca
de fortes contrastes entre os diferentes grupos
de libertação.

C)

Adolfo Perez Esquivel.

D)

Juán Perón.

B)

no ano de 1940, a França é derrotada pela
Força de Libertação Nacional Argelina.

40.

C)

em 1958, De Gaulle, defensor de uma “Argélia
francesa”, concedeu autonomia e
independência para aquele país.

D)

a França, para defender os seus interesses
econômicos, sobretudo em relação ao Sahara,
em 1961, fez um acordo de colaboração
mútua.

A)

38.

Os tupamaros são um movimento
revolucionário que recorre a diversas formas de luta
que incluem as formas terroristas. Porém a palavra
terrorismo não basta de modo algum para definilos. Faz três anos, quando eu era chefe da Região
Militar n.1, defendíamos que os tupamaros eram a
expressão de um fenômeno social. Era necessário
procurar suas raízes profundas; não podíamos
combatê-los como simples delinquentes. Não se
compreendeu assim. O governo preferiu ignorar a
magnitude do fenômeno.

O presidente dos EUA Barack Obama e o
presidente de Cuba Raúl Castro recentemente
anunciaram a reaproximação de seus respectivos
países, iniciando uma nova fase nas relações
bilaterais. Uma reaproximação histórica marcada
pela libertação de presos políticos nos dois países,
com perspectivas de uma maior aproximação nos
próximos meses. O restabelecimento de relações
diplomáticas entre os EUA e Cuba indica que
A)

os EUA aceitam incondicionalmente o regime
socialista cubano.

B)

essa aproximação não encerra o bloqueio
econômico sobre Cuba.

C)

Cuba oferecerá o Porto de Mariel para
investimentos americanos.

D)

é chegado o fim do embargo econômico,
comercial e financeiro imposto aos EUA.

Entrevista de Eduardo Galeano a Seregni, publicada en el
semanario Marcha el 17 de septiembre de 1971. 17
set.1971.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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