UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2017.2
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 03 de julho de 2017
DURAÇÃO: 04 HORAS
INÍCIO: 09 horas
TÉRMINO: 13 horas

Nome: _____________________________________________________ Data de nascimento: _____________
Nome de sua mãe: __________________________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra,
com letra de forma, a seguinte frase:

O bom ânimo é salutar.
ATENÇÃO!
Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta)
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

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local apropriado da
sua folha de respostas, o número 3,
que é o número do gabarito deste
caderno de provas e que se encontra
indicado no rodapé de cada página.

deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
o CADERNO DE PROVAS.
Outras informações para a realização das provas encontram-se no verso desta página.
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LEIA COM ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 40 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições
gráficas que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se
seu nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa
do caderno de prova;
b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do
gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação
das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por
questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da
prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas das Provas Específicas será da inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado da 2ª Fase do Vestibular 2017.2 o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das
condições seguintes:
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b) não assinar a folha de respostas;
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito do caderno de prova;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja
a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 16 horas do dia 03 de julho de 2017 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir do dia 19 de julho de 2017.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2017.2.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova,
nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos,
óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul
ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em
embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente
podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a
folha de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão
ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato,
de acordo com o subitem 10.9.2 do Edital que rege o certame.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova,
no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Vestibular 2017.2, de acordo com a alínea k do subitem 10.18 do Edital
que rege o certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
respostas.
Os recursos
relativos deste
às Provas
Específicas
deverão
ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no Página
endereço
O17.
número
do gabarito
caderno
de provas
é 3.
2
eletrônico www.uece.br/cev.
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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou
falso o que se diz a seguir sobre os temas estudados
pela ciência geográfica.
( )

A Geografia Política se interessa pelo modo
segundo o qual um poder se exerce sobre
um território, influenciando aqueles que o
habitam.

( )

A descrição e a explicação das disparidades
espaciais das epidemias e das diversas
doenças, constitui o objeto de estudo da
Geografia da Saúde, reveladora das
desigualdades sociais e dos modos de
gestão do território.

( )

Não existe em Geografia termos e conceitos
que definam a relação entre fenômenos
naturais e sociais, e por esta razão, a
ciência se divide em Geografia Física e
Geografia Humana.

( )

O determinismo geográfico defende a ideia,
segundo a qual, se as causas de um
fenômeno são conhecidas, e se essas
causas são realizadas em um momento
dado, está excluída a hipótese de que o
fenômeno não possa ocorrer.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

F, V, F, V.

B)

V, F, F, F.

C)

V, V, F, V.

D)

F, F, V, V.

O acontecimento noticiado representa um tipo de
deslocamento geográfico da população, marcado
A)

por uma migração que envolve questões
ecológicas ou de degradação ambiental, em que
as comunidades migrantes não têm
possibilidade de se adaptar a certas áreas onde
as condições naturais são adversas e, por isso,
se deslocam para outras regiões ou países.

B)

pelo nomadismo, deslocamento populacional
por meio do qual certos grupos humanos estão
sempre em movimento, buscando reiteradas
vezes se desterritorializar.

C)

pela migração por motivos econômicos,
coordenada por grupos humanos mal
remunerados, que buscam, em outras regiões
ou países, ganhos pela diferença de poder
aquisitivo da moeda.

D)

por uma mobilidade que implica o
deslocamento compulsório, cada vez maior, de
pessoas, destituídas de seus direitos civis em
função de conflitos políticos.

03. As megalópoles são as formas urbanas mais
originais e mais específicas entre aquelas que geram
o processo de metropolização. Considerando as
muitas interpretações desse conceito, é correto
afirmar que
A)

a originalidade geográfica das megalópoles está
no fato de serem hierarquias urbanas, cujo
comando é exercido por uma metrópole a
subordinar cidades médias e pequenas.

B)

megalópoles correspondem a vastas regiões, de
forma geralmente dispersa, sobre várias
centenas de quilômetros, caracterizadas por
uma urbanização intensa, mas não
necessariamente contínua, que são articuladas
por uma densa rede de metrópoles próximas
umas das outras.

C)

se entende por megalópole, um processo de
urbanização predatório, que amplia diferenças
econômicas entre certas zonas urbanas e
rurais, cria bolsões de pobreza nos grandes
centros urbanos e generaliza problemas de
saúde pública, marginalidade, desemprego e
carência de serviços.

D)

megalópole é o grande centro
urbano/metropolitano que comanda uma
economia internacional e materializa, na
paisagem, suntuosos eixos de prosperidade
imobiliária e centralidade financeiroempresarial.

02.

Atente ao seguinte excerto: “O ano de 2016
se encaminha para ser o mais letal para os
refugiados — pelo menos 4.700 morreram afogados
tentando chegar à Europa, a esmagadora maioria na
rota entre Líbia e Itália. No ano passado inteiro,
foram 3.771. O total de refugiados no mundo
também é recorde — 21,3 milhões de pessoas
tiveram de sair de seus países, fugindo de guerras
ou perseguição, segundo dados do Acnur, a agência
da ONU para refugiados. Outros 40,8 milhões são os
chamados deslocados internos, ou seja, foram
obrigados a sair de suas casas e se reassentaram
dentro dos próprios países”.
Fonte: Folha de S. Paulo. Domingo, 18 de dezembro de
2016. Caderno Cenários 2017. Disponível em
http://www1.folha.uol.com.br/cenarios2017/2016/12/1842081-diante-de-numeros-recordes-derefugiados-brasil-precisa-ajudar-mais.shtml.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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04.

No que tange ao processo de globalização, são
feitas as seguintes afirmações:
I.

Esse processo permite que as pessoas
conheçam o planeta extensivamente e
profundamente.

II.

Apesar do aumento da internacionalização
da economia e das finanças mundiais,
muitos países, regiões dentro de países e
até áreas continentais não são alcançadas
pelo movimento de globalização, a não ser
sob a forma contraditória de sua própria
marginalização.

III.

Uma das estratégias da economia
globalizada é a de adotar a prática
empresarial do melhor resultado ao menor
custo possível, instaurando uma
reengenharia nas relações de trabalho que
implica o aumento do emprego parcial,
temporário, precário e subcontratado.

06. Atente ao seguinte excerto: “O avanço do
desemprego fez a desigualdade de renda entre
brancos e negros voltar a crescer, interrompendo
um processo de redução que se iniciara na década
passada. Entre 2015 e o primeiro trimestre deste
ano, a remuneração recebida por brancos em todos
os trabalhos teve variação positiva de 0,8%. Já o
rendimento de pardos caiu 2,8% no período, e o de
pretos, 1,6%, de acordo com dados e classificação
do IBGE”.
Fonte: Folha de S. Paulo. Sábado, 20 de maio de 2017. In:
Mercado. Página A 23.

As informações relatadas indicam o movimento
étnico e social ocorrido em função da crise política e
econômica que atinge o Brasil nos últimos dois anos.
Esse movimento somente pode ser explicado
A)

pela diferente inserção profissional entre
negros, pardos e brancos no Brasil, no contexto
em que negros e pardos costumam ocupar
funções profissionais em setores como os de
serviços e construção civil, bastante valorizados
até 2014, mas que sofreram retração nos
últimos anos.

B)

pelo fato de os dados levantados pelo IBGE
terem indicado um fenômeno étnico importante
no Brasil: a diminuição demográfica do
contingente de pardos e negros face ao total da
população nacional.

C)

pela incapacidade de as pesquisas do IBGE
capturar os dados sobre a principal fonte de
renda de negros e pardos no Brasil, isto é,
serviços especializados bem remunerados que
escapam às estatísticas oficiais.

D)

pelo fato de não existir, no mercado de trabalho
brasileiro, contingente de negros e pardos
capaz de assumir funções profissionais
qualificadas.

É correto o que se afirma em
A)

II e III apenas.

B)

I, II e III.

C)

I e II apenas.

D)

I e III apenas.

05.

No que diz respeito às recentes características
da rede urbana brasileira, é correto afirmar que
A)

B)

no Brasil, ocorre uma industrialização do
campo, com seus poderosos complexos
agroindustriais, que estimulam significativa
migração de parcela da população urbana para
áreas rurais.
mesmo com o avanço nos sistemas de
transporte e de comunicação, o começo do
século XXI revelou menor difusão da rede de
circulação de mercadorias, pessoas,
informações e capital no país.

C)

na rede urbana brasileira do século XXI, a
primazia das metrópoles regionais como
Fortaleza, Porto Alegre e Belém se acentuam,
tornando-as centro de controle da vida
econômica e política do país, rebaixando o
tradicional comando exercido por São Paulo e
Rio de Janeiro.

D)

o mais recente arranjo da rede urbana
brasileira indica incorporação de novas áreas ao
processo produtivo e a modernização de áreas
antigas, implicando uma relativa distribuição da
população pelo território e a criação de novos
centros urbanos.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

07. Leia atentamente o seguinte trecho de uma
reportagem: “O ano de 2017 começa a entrar para a
história como um dos períodos mais sangrentos para
camponeses desde a redemocratização, em 1985.
Uma sequência de três chacinas ocorridas em menos
de 15 dias, na segunda quinzena de abril, deixou 15
mortos. Com o massacre da última quarta-feira (24
de maio) em Pau D’Arco, no Pará, são 25 homicídios
em apenas 40 dias, somente em massacres. [...] Ao
todo, desde que os dados começaram a ser
coletados, em 1985, o Brasil somou 1.833
assassinatos no campo até o ano passado”.
Fonte: Carta Capital. Justificando. 29 de maio de 2017.
Disponível em
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/05/29/com10-executados-no-pa-brasil-tem-25-mortos-em-chacinasno-campo-em-40-dias/.
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Os acontecimentos apontados pela reportagem
sobre os conflitos no campo, em território brasileiro,
estão associados
A)

às inovações de caráter técnico e tecnológico e
ao amplo desenvolvimento de pesquisas em
biotecnologia na agricultura brasileira, que não
permite mais a realização de uma agricultura
conduzida por camponeses sem terra.

09. Relacione corretamente as regiões do estado
do Ceará a suas características geográficas,
numerando a coluna II de acordo com a coluna I.
Coluna I
1. Região do
Cariri

Coluna II
( )

Predomina formação
litológica sedimentar, com
níveis altimétricos
superiores a 900 metros,
onde é desenvolvida uma
agricultura de frutas e
hortaliças e a produção
de flores voltadas para
exportação.

B)

ao empenho demandado às instituições
nacionais e regionais em resolver a questão da
terra, sobretudo no estado do Pará, onde um
modelo de reforma agrária é implantado e
funciona como exemplo para o Brasil.

2. Região do
Vale do
Jaguaribe

C)

às instabilidades políticas ocorridas no Brasil,
quando a representação ruralista ganha força
no Congresso Nacional e medidas políticas em
âmbito federal e estadual têm capacidade de
anular decisões de instituições de controle
sobre abusos em conflitos no campo.

3. Região
Metropolitana
de Fortaleza

( )

Concentra as principais
atividades comerciais,
industriais, financeiras,
portuárias, culturais e de
lazer do estado do Ceará.

D)

ao desgaste de movimentos de contestação da
tradicional estrutura fundiária brasileira, que
ainda não assimilaram um dado concreto, o fim
da desigualdade na distribuição de terras no
território nacional.

4. Região da
Serra da
Ibiapaba

( )

Sub-bacia sedimentar
com aspectos
diferenciados do sertão
circundante, favorecendo
o desenvolvimento da
agroindústria canavieira e
de importantes atividades
da indústria e serviços,
como a produção
calçadista e o turismo
religioso.

( )

Abrange porção oriental
do estado do Ceará e em
alguns de seus
municípios, desenvolve-se
o agronegócio de frutas
tropicais, que promove
fortes impactos políticos,
econômicos e sociais para
a região.

08.

Sobre as principais características que
definem a geografia humana da região Nordeste do
Brasil, é correto afirmar que
A)

tradicionalmente, inúmeras vantagens
destacaram as cidades de Salvador, Recife e
Fortaleza como capitais mais propícias à
implantação de diversos investimentos, mas
atualmente essas cidades perdem força no
comando do crescimento econômico regional.

B)

como a região de povoamento mais antiga do
território brasileiro e com porções regionais de
clima semiárido que estão entre as mais
habitadas do mundo, a ocupação do Nordeste
organizou‑se em benefício de uma burguesia
industrial com forte expressão política, que
estruturou o seu poder a partir da articulação
com grupos comerciais.

C)

D)

a forma como a distribuição dos investimentos
industriais se deu entre os estados do Nordeste
nas últimas décadas privilegiou áreas e
municípios do semiárido, distantes do litoral,
evidenciando acentuada dispersão espacial dos
empreendimentos.
na esteira das transformações engendradas no
Nordeste nas duas últimas décadas, tornou‑se
visível a expansão do agronegócio, cujos traços
mais marcantes são a modernização tecnológica
e a produção para a exportação de produtos
como soja e frutas tropicais.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

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

2, 3, 4, 1.

B)

4, 3, 1, 2.

C)

1, 4, 2, 3.

D)

1, 2, 3, 4.

10. Uma determinada unidade de conservação,
possui uma área de 14.850 ha. Para a realização
hipotética de um estudo sobre a geodiversidade
local, será utilizado um mapa na escala de
1:50 000, no qual será demarcada uma área em
formato de quadrado medindo 10 cm de lado. A
área demarcada para esse estudo, em km2, será de
A)

50.

B)

5.

C)

25.

D)

100.
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11.

No que concerne às transformações espaciais
geradas pela dinâmica habitacional e pelo mercado
imobiliário da Região Metropolitana de Fortaleza,
assinale a afirmação verdadeira.
A)

B)

C)

D)

Em municípios do litoral leste, como Eusébio e
Aquiraz, a expansão do mercado imobiliário
impõe transformações importantes na
fisionomia urbana, com destaque para a
construção de grandes conjuntos habitacionais
populares, financiados pelo programa
habitacional Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).
O financiamento imobiliário e a oferta de
crédito para a compra de casas,
disponibilizados por programas de habitação do
governo federal, não foi suficiente para
extinguir o déficit habitacional na Região
Metropolitana de Fortaleza, tendo em vista que
a população mais pobre continua ocupando
vazios urbanos ou áreas de preservação
ambiental, como dunas ou margens de rios.
A construção de condomínios fechados de luxo
ganha evidência em municípios como
Maracanaú, Pacatuba e Guaiúba, onde se
observa a chegada de um contingente
populacional de alto status, que abandona as
amenidades da localização habitacional
litorânea.
As bacias hidrográficas dos rios Cocó, Ceará, e
de seu principal afluente, o rio Maranguapinho,
receberam os maiores investimentos
imobiliários da Região Metropolitana de
Fortaleza, melhorando a qualidade da oferta de
serviços, do comércio e da infraestrutura
urbana.

12.

Botelho, R. G. M. e Silva, A. S. da. Bacia Hidrográfica e
Qualidade Ambiental. Reflexões sobre a geografia física no
Brasil. Vitte, A. C. Guerra, A. J. T. Rio de Janeiro. Bertrand
Brasil. 2004. p. 153.

A importância da bacia hidrográfica como unidade
de estudo, da forma como se refere o texto, se dá
porque
A)

os impactos no sistema hidrológico são os que
mais afetam as atividades comerciais e de
mineração.

B)

os aspectos do ambiente podem ser estudados
e compreendidos isoladamente na perspectiva
da análise ambiental de forma
compartimentada.

C)

possibilita avaliar de forma integrada as ações
humanas a respeito do ambiente e de seus
desdobramentos sobre o equilíbrio hidrológico.

D)

os rios e as suas paisagens adjacentes que
compõem as bacias hidrográficas representam
a base dos estudos geoquímicos e ambientais.

14. Atente ao seguinte excerto “[...] o termo
estuário é utilizado para indicar a região interior de
um ambiente costeiro, onde ocorre o encontro das
águas fluviais com a do mar transportada pelas
correntes de maré, estendendo-se rio acima até o
limite da influência da maré”.

Leia atentamente o excerto a seguir:

“Todavia, a geografia opera com um conceito de
natureza – o da segunda fase da sua história
moderna –, hoje em crise. É um conceito restrito à
esfera do inorgânico, fragmentário e físicomatemático do entorno natural”.
Moreira, Rui. Para onde vai o pensamento geográfico-por
uma epistemologia critica. São Paulo.
Contexto. 2011. p. 47.

Com base unicamente no fragmento do texto, o autor
concebe, nesse conceito, que a natureza
A)

13. A bacia hidrográfica é reconhecida como
unidade espacial na Geografia Física desde o fim dos
anos 60. Contudo, durante a última década ela foi,
de fato, incorporada pelos profissionais não só da
geografia, mas da grande área das chamadas
Ciências Ambientais, em seus estudos e projetos de
pesquisa.

é uma peça única, onde a unidade está
relacionada através de uma linguagem
geométrico-matemática.

B)

representa um todo simetricamente ordenado
através de processos naturais invariáveis e leis
matemáticas.

C)

não representa a base inicial do arranjo
corológico ao homem e à economia.

D)

é um produto da nossa experiência sensível,
cujo conhecimento está organizado em uma
linguagem físico-matemática.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

Miranda, L. B., Castro, B. M. e Kjerfve, B. Princípios de
oceanografia física de estuários. São Paulo.
Edusp. 2002. p. 34.

Os estuários representam ambientes importantes
tanto na perspectiva biótica como abiótica.
Geologicamente os estuários do nordeste brasileiro
têm idade recente e sua origem está associada
A)

à elevação do nível do mar após a última
glaciação há cerca de 8.000 anos.

B)

aos processos epirogenéticos ocorridos no
Proterozoico, há aproximadamente 500 milhões
de anos.

C)

aos processos associados à sedimentação
carbonática de origem marinha.

D)

às grandes descargas fluviais, que foram
consequência de longos períodos de
precipitação no Permiano.
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As regiões fitogeográficas representam uma
espécie de divisão feita por botânicos e
fitogeógrafos, que considera os domínios de
vegetação como a parte mais estável e fundamental
dos biomas. A região biogeográfica conhecida como
paleotropical caracteriza-se pela

A precipitação mencionada no texto representa um
evento extremo, e tem sua origem fortemente
relacionada à atuação

A)

ocorrência de florestas de coníferas,
caducifólias e pradarias em áreas desérticas.

B)

predominância de vegetação arbustiva
esclerófila.

C)

presença de estepes e formações lenhosas
esclerófilas.

D)

presença de florestas tropicais, de monção,
bosques xerofíticos e savanas.

15.

16.

Uma esmeralda gigante, que pesa 360 kg e
tem 1,3 metros de altura, foi encontrada há 25 dias
na Mina da Carnaíba, no município de Pindobaçu,
norte do estado da Bahia. A região é conhecida pela
exploração do mineral. Esta é a segunda pedra de
grande porte encontrada na região. A primeira,
achada em 2001, tinha 20 kg a mais e foi avaliada
em cerca de R$ 1 bilhão.
Esmeralda gigante de 360 kg é achada no norte da Bahia
Por Bahia Meio Dia
22/05/2017 15h23 Atualizado 23/05/2017 15h50
http://g1.globo.com/bahia/noticia/esmeralda-gigante-de360-kg-e-achada-no-norte-da-bahia.ghtml

As esmeraldas têm grande valor comercial. Suas
principais áreas de ocorrência são a América do Sul
e África e sua coloração está associada aos teores
de Cromo presentes na pedra. Mineralogicamente as
esmeraldas são uma variedade
A)

da fluorita.

B)

do berilo.

C)

da vermiculita.

D)

da magnesita.

17.

Atente à seguinte notícia: “O Rio de Janeiro
permanece em estágio de atenção no início da
manhã de hoje (21) em razão da possibilidade de
mais chuvas fortes nas próximas horas em alguns
pontos da cidade. Na tarde de ontem, a chuva
voltou a cair sobre a capital. A prefeitura registrou o
recorde de chuva em um único dia de junho nos
últimos 20 anos: 247 milímetros na Estação
Pluviométrica do Alto da Boa Vista no espaço de 24
horas”.
Chuva volta a provocar alagamentos no Rio de Janeiro.
Ícaro Matos.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/201706/chuva-volta-provocar-alagamentos-no-rio-de-janeiro.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

A)

de frentes frias.

B)

da ZCIT.

C)

de jatos de baixos níveis.

D)

de nuvens do tipo cirrus.

18. Leia atentamente o seguinte excerto: “Até
então se acreditava que o crescimento econômico
não tinha limites e que o desenvolvimento
significava dominar a natureza e os homens.
Entretanto, nos anos 60/70 percebeu-se que os
recursos naturais são esgotáveis e que o
crescimento sem limites começava a se revelar
insustentável”.
Bernardes, J. A. e Ferreira, F. P. M. Sociedade e natureza.
A questão ambiental diferentes abordagens. Cunha. S. B. e
Guerra, A. J. T. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 2005. p.
17.

O atual modelo de desenvolvimento econômico global
não se baseia em práticas ecologicamente corretas e
ambientalmente sustentáveis, pois ainda utiliza, em
larga escala,
A)

combustíveis de origem vegetal como o
biodiesel e o etanol.

B)

técnicas de reciclagem de papeis e vidros e
reuso de água.

C)

o uso de bicicletas, carros elétricos ou
compartilhados.

D)

combustíveis altamente poluidores como o
carvão e a gasolina.

19. Atente à seguinte descrição: “Este bioma
continental é considerado o de menor extensão
territorial no Brasil, entretanto este dado em nada
desmerece a exuberante riqueza que o referente
bioma abriga. A sua área aproximada é
150.355 km² (IBGE,2004), ocupando assim 1,76%
da área total do território brasileiro. Em seu espaço
territorial, o bioma, que é uma planície aluvial, é
influenciado por rios que drenam a bacia do Alto
Paraguai. [...] Uma característica interessante desse
bioma é que muitas espécies ameaçadas em outras
regiões do Brasil persistem em populações
avantajadas na região [...]”.
http://www.mma.gov.br/biomas

O texto acima descreve o bioma denominado
A)

Cerrado.

B)

Mata Atlântica.

C)

Pantanal.

D)

Pampa.
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A unidade de relevo formada por terras altas
que podem apresentar feições variadas, com
litologias cristalinas, sedimentares e basálticas
associadas à sua origem é conhecida como

A)

Período Pré-colonial.

B)

Período Regencial.

C)

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

A)

planície.

D)

União Ibérica.

B)

vale.

C)

depressão.

D)

planalto.

20.

PROVA IV - HISTÓRIA

23. O início do Séc. XVIII marcou uma importante
mudança no processo de colonização do Brasil pela
metrópole portuguesa. A descoberta de jazidas de
pedras e metais preciosos, no interior do território,
promoveu interiorização do povoamento e diversas
alterações na administração colonial.
Sobre esse período, é correto afirmar que

21.

Atente ao seguinte enunciado: “Em seu
governo, Maurício de Nassau incentivou a produção
de açúcar, que havia decaído durante a conquista,
com a concessão de financiamentos; também
estimulou a agricultura de subsistência, sobretudo
da mandioca, para que não faltassem alimentos aos
mais pobres. Homem culto e amante das artes, seu
governo foi um período de tolerância religiosa entre
católicos e protestantes. Seu retorno à Europa e sua
substituição por um ‘triunvirato’ — que alterou suas
práticas administrativas — fez surgir reações e
insurreições por parte dos senhores de engenho”.

A)

a mais importante alteração administrativa foi a
transferência da capital da colônia, de Salvador,
na Bahia, para Ouro Preto, em Minas Gerais.

B)

apesar de a capital da colônia permanecer no
litoral, diversos núcleos urbanos surgiram nas
regiões de exploração mineira tais como Vila
Rica, Diamantina, Sabará e Mariana.

C)

a cobrança de impostos sobre a mineração,
como o “quinto”, praticada pela Intendência das
Minas, era tolerada pois todos os recursos eram
usados na educação e na saúde pública e
gratuita para os colonos.

D)

na atividade mineradora, o uso de trabalho
escravo, muito amplo na economia açucareira,
era quase inexistente, sobressaindo-se o
trabalho livre de imigrantes europeus.

O enunciado se refere ao período histórico marcado
A)

pelo domínio holandês no Nordeste do Brasil,
que se estendeu desde a Bahia até o Maranhão
e que teve na administração de Nassau seu
período de maior desenvolvimento.

B)

pela implantação do Governo-Geral, em 1548,
como forma de resolver o fracasso
administrativo das Capitanias Hereditárias e
garantir a posse e a pacificação da Colônia.

C)

pelo domínio francês no Maranhão, no qual o
governo do Conde Nassau trouxe grandes
avanços à cultura canavieira daquela região e o
desenvolvimento da cidade de São Luís.

D)

pelo domínio francês no Rio de Janeiro, que
teve na figura de Maurício de Nassau seu
grande nome, responsável por desenvolver a
economia e a cidade de São Sebastião do Rio
de Janeiro.

22.

No período de 1580 a 1640, Portugal foi
governado pelo Rei Felipe II, que era também rei da
Espanha. Isto se deveu ao fato de o rei português,
D. Sebastião, ter morrido, em 1578, na batalha de
Alcácer-Quibir, sem deixar herdeiro; e seu sucessor,
o Cardeal D. Henrique, que tinha 70 anos, veio a
falecer em janeiro de 1580, ocasionando a crise
dinástica e a disputa que levaria o rei espanhol ao
trono português. Essa época é conhecida como

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

24. Atente ao seguinte excerto: “[...] Resulta daí
que a Independência se fez por uma simples
transferência política de poderes da metrópole para
o novo governo brasileiro. E na falta de movimentos
populares, na falta de participação direta das
massas neste processo, o poder é todo absorvido
pelas classes superiores da ex-colônia, naturalmente
as únicas em contato direto com o regente e sua
política. Fez-se a Independência praticamente à
revelia do povo; e se isto lhe poupou sacrifícios,
também afastou por completo sua participação na
nova ordem política. A Independência brasileira é
fruto mais de uma classe que da nação tomada em
conjunto”.
Caio Prado Jr. Evolução política do Brasil: Colônia e
Império. São Paulo: Brasiliense. p. 53.
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Na perspectiva de Caio Prado Jr., caracterizam o
processo de independência do Brasil os seguintes
aspectos:
A)

poder nas mãos das classes superiores,
ausência de participação do povo e
independência feita a partir do interesse de
uma classe e não da nação como um todo.

B)

presença de movimentos populares,
participação do povo no poder e elitismo.

C)

poder absorvido pelas classes inferiores,
independência feita à revelia da elite local e
com grandes sacrifícios para o povo que se
envolveu no processo.

D)

projeto de toda a nação, afastamento das
classes superiores do poder e grande
participação popular.

25.

Entre abril de 1831 e julho de 1840, durante o
período em que o príncipe herdeiro, Pedro de
Alcântara, foi menor de idade, o Brasil esteve sob
comando de regentes. As quatro regências (duas
trinas e duas unas) se seguiram durante nove anos
que marcaram a nossa história no século XIX. Sobre
esse período, é correto afirmar que
A)

B)

C)

D)

ocorreram avanços sociais inegáveis, como a
abolição da escravatura e a concessão do
direito ao voto para os analfabetos, contudo
ambos foram revogados com a chegada de D.
Pedro II ao trono.
foi um período de grande paz interna, o que
proporcionou um desenvolvimento econômico e
social sem precedentes, isso foi o que garantiu
a D. Pedro II um governo longevo de 49 anos
que só acabou com sua morte em 1889.
foi um período de grande agitação social e
política no qual ocorreram revoltas de escravos,
como a dos Malês, em Salvador e revoltas
separatistas como a Cabanagem, no Pará, a
Sabinada, na Bahia e a Farroupilha, no Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
durante esses anos o país expandiu seu
território, tendo anexado a Província Cisplatina
e o estado do Acre, definindo assim suas atuais
fronteiras e sua posição de maior país da
América do Sul.

Todo mundo respeitou,
O padre Cicero, padre Cicero,
Daí então tudo mudou,
De reverendo a lutador
Desperta ódio e amor,
passaram anos pra saber
Se era bom ou mal,
Mas ninguém
Até hoje afirmou.
Era um triste dia,
Pois alguém jazia
Cego, surdo e pobre,
Cego, surdo e pobre
Desse jeito faleceu, o padre Cicero
Padre Cicero, padre Cicero.
Em sua obra, Tim Maia nos mostra sua percepção
sobre Padre Cícero, personagem que marcou a
história brasileira das primeiras décadas do século
XX, não apenas no Ceará, mas em todo o Nordeste.
A respeito de Padre Cícero, é correto afirmar que
A)

foi um líder espiritual que conduziu o povo
nordestino dentro da ortodoxia da fé católica e
se absteve de qualquer atuação fora do espaço
religioso.

B)

apesar de ter sido o primeiro prefeito do
município de Juazeiro do Norte, padre Cícero
não teve papel importante na política cearense
de sua época.

C)

ao romper com a Igreja Católica de Roma,
Padre Cícero fundou sua própria denominação
religiosa, na qual é cultuado como um santo até
hoje.

D)

além de ser um referencial da religiosidade
popular nordestina, foi, também, um chefe
político importante, a ponto de ter sido vicegovernador do Ceará.

27. Eleito para governar o Brasil, no período de
janeiro de 1951 a janeiro 1956, Getúlio Vargas não
conseguiu terminar o seu mandato, que acabou em
agosto de 1954, devido
A)

a um golpe militar, planejado por Carlos
Lacerda e apoiado pela UDN, que o tirou do
poder e colocou em seu lugar o Marechal
Humberto de Alencar Castelo Branco.

B)

ao seu suicídio, motivado pelas pressões da
oposição, liderada pela UDN, que usou contra
ele a insatisfação popular por causa da inflação
e do atentado a Carlos Lacerda.

C)

ao processo de impeachment instaurado pela
oposição no Congresso Nacional por acusações
de corrupção no processo de criação da
PETROBRAS.

D)

a sua renúncia ao cargo, em uma manobra
política fracassada, por meio da qual buscava o
apoio popular que deveria vir após a veiculação
pela mídia de sua saída do governo.

26.

Atente à letra da música “Padre Cícero”, de
Tim Maia.
No sertão do Crato,
Nasce um homem pobre
Porém muito jovem,
porém muito jovem
Todo mundo vai saber,
Quem ele é
Este homem estuda,
Mesmo sem ajuda
Se formou primeiro
E no Juazeiro

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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28.

Eleito com o slogan “cinquenta anos em
cinco”, o presidente Juscelino Kubitschek — JK — fez
de seu governo um período de grandes
investimentos em setores produtivos, mas também
de gastos elevadíssimos. Apesar do inegável avanço
e diversificação do setor produtivo, o último ano de
seu governo apresentou um índice de inflação de
30,9%. O processo inflacionário gerado nesse
período corroeu a economia brasileira nos anos
seguintes ao seu governo.

30.

Leia atentamente os seguintes excertos:

“[...] uma das principais causas da dizimação dos
índios, afora as doenças trazidas pelos europeus,
foram os massacres e a eliminação deliberada dos
nativos pelos portugueses. Isso resultou no fato de
que apenas aproximadamente 300.000 índios, cerca
de 5 por cento dos 6 milhões que compunham a
população indígena em 1500, sobreviveriam para as
“comemorações” dos quinhentos anos da chegada
de Cabral a suas terras”.

Um dos aspectos de destaque do governo de JK foi
A)

o investimento de capital nacional em indústrias
de base, com a criação da Petrobrás e da CSN
— Companhia Siderúrgica Nacional.

B)

a promoção da importação de automóveis, pois
JK acreditava que era mais importante comprar
a preços vantajosos do que investir na
produção nacional.

C)

o aumento da dívida externa em função dos
vultuosos empréstimos tomados para realização
de seu Plano de Metas e para a construção de
Brasília.

D)

sua política desenvolvimentista, voltada
exclusivamente para atender o
desenvolvimento das atividades
agroexportadoras de que o Brasil dependia.

29.

JANCSÓ, István (Coord.) Rebeldes brasileiros – homens e
mulheres que desafiam o poder. São Paulo: Casa Amarela,
[s.d.]. fasc. 9. p. 261 (Caros amigos)

“Entre os dias 26 de março e 22 de abril [de 2016],
os indígenas Aponuyre, Genésio, Isaías e Assis
Guajajara, todos da Terra Indígena (TI) Arariboia,
no Maranhão, foram assassinados. Com pouca
fiscalização e sem sinal de investigação dos
culpados, os indígenas Guajajara que vivem na área
– já demarcada e habitada também por índios Awá
isolados – sofrem com a constante pressão de
madeireiros e temem por sua segurança”.
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT. Em um mês,
quatro indígenas Guajajara foram assassinados no
Maranhão. Publicado em 27 de abril de 2016. Acessado em
11 de maio de 2017. Disponível em:
https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noti
cias/conflitos-no-campo/3191-em-um-mes-quatroindigenas-guajajara-foram-assassinados-no-maranhao

O Ato Institucional Nº 5, ou AI-5, de 1968,
caracterizou, a partir de sua emissão, os governos
brasileiros durante o regime militar. Sobre o AI-5, é
correto afirmar que

Considerando os excertos acima, é correto afirmar
que

A)

iniciou a fase mais dura do regime militar, pois
deu, aos presidentes militares, poderes como
decretar o recesso do congresso, cassar
mandatos de parlamentares e suspender o
direito ao habeas corpus para alguns crimes.

A)

os conflitos que ainda ocorrem entre indígenas
e população não indígena se dão
exclusivamente pela ação predatória,
promovida pelos índios, sobre os recursos
naturais protegidos por lei.

B)

marcou uma distensão dos governos militares,
promovendo direitos sociais, liberdade de
manifestação e representação política, além da
garantia plena dos Direitos Humanos.

B)

C)

representou o estabelecimento das metas de
reformas estruturais do governo do presidente
João Goulart, o que conduziria o país ao golpe
militar que implantaria um governo ditatorial.

o interesse dos capitalistas em obter maiores
lucros com a exploração da terra dos índios e
de seus recursos nunca foi motivação para os
conflitos que dizimaram e ainda diminuem a
população indígena.

C)

as tensões geradoras dos massacres e a
dizimação da população nativa brasileira ainda
perduram nos tempos atuais, apesar da atual
proteção do Estado sobre as populações
indígenas.

D)

os eventos de violência contra a população
indígena, em diversas áreas do país, se dão
porque essa população não é aceita pelo Estado
quando tenta integrar-se ao modelo social,
justo e inclusivo, do mundo civilizado.

D)

promoveu a transição, lenta e gradual, do
regime autoritário e ditatorial para o regime
democrático chamado Nova República, uma vez
que estabeleceu eleições diretas para
presidente para o ano de 1970.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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31.

Atente ao seguinte excerto: “Com a expansão
do humanismo, com a Reforma que em parte o
assume e democratiza, e com a Contra-Reforma que
não pode rejeitá-lo, mas o expurga e castiga, a
teoria e a prática educativa prosseguem entre
conflitos e contradições”.
MANACORDA, Mario. História da Educação. Da Antiguidade
aos nossos dias”. São Paulo: Cortez, 2004, p. 203.

Dois grandes expoentes do humanismo são
A)

Platão e Aristóteles.

B)

Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio.

C)

Martinho Lutero e Erasmo.

D)

François Rabelais e Boaventura dos Santos.

32.

Os marcos utilizados pela História que
delimitam o início e o fim de períodos históricos
reúnem características que determinaram rupturas
significativas em relação a uma fase precedente.
Estabeleça a correspondência entre os períodos
históricos e os acontecimentos que os caracterizam,
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I
1. História Contemporânea

2. História Moderna

Coluna II
(

)

(

)

Descoberta da
América

(

)

Revolução
Industrial

(

)

Fim do
Império
Romano do
Ocidente

3. História Medieval

4. História Antiga

5. Pré-História

Invenção da
escrita

(

)

surgidas após os dez anos, e o rompimento da
trégua e as hostilidades supervenientes”.
(TUCÍDIDES, História da Guerra do Peloponeso, V, 26).
Sobre a Guerra do Peloponeso, registrada por
Tucídides, é correto afirmar que
A)

foi o conflito que ficou conhecido como Guerras
Médicas.

B)

se trata de conflito armado entre gregos e
troianos.

C)

foi uma guerra entre Atenas e Esparta.

D)

não ocorreu propriamente: trata-se de uma
ficção do mundo antigo.

34. O período que abrange os últimos anos do
século XIX até o ano de 1914 apresenta inúmeros
acontecimentos que contribuíram para criar, na
Europa, um clima de tensão e rivalidade entre vários
países, como a Áustria, a Sérvia, a Alemanha, a
Rússia, a França e a Inglaterra. Mas foi uma questão
territorialmente delimitada o estopim do maior
conflito nunca antes visto na história da humanidade
— a Primeira Guerra Mundial. Assinale a opção que
corresponde ao evento que marcou o início desse
conflito.
A)

Obrigação da França de devolver os territórios
da Alsácia e Lorena para a Inglaterra.

B)

Invasão Russa às regiões de população eslava
(Bósnia, Croácia e Eslovênia).

C)

Assassinato do herdeiro do trono do Império
Austro-Húngaro, gerando rivalidade entre a
Áustria e a Sérvia.

D)

Aliança entre a Áustria e a Rússia por expansão
territorial mútua.

Revolução
urbana

A)

5, 3, 2, 1, 4.

B)

2, 4, 3, 1, 5.

C)

4, 2, 1, 3, 5.

35. Dentre os inúmeros e violentos episódios que
ocorreram na Espanha no século XX, destaca-se o
ocorrido entre 1936 e 1939. Nesse conflito podemse identificar vários elementos militares e
ideológicos que marcaram o século: de um lado
encontram-se as forças

D)

3, 2, 4, 5, 1.

A)

do movimento “Trindade Reacionária”, e do
outro lado, a última Monarquia Bourbon.

B)

da Ação Republicana e esquerda Catalã, e do
outro lado, os Galegos e o partido Basco.

C)

do exército de Guernica, e do outro lado, os
exércitos da Alemanha e da Itália.

D)

do Nacionalismo e do Fascismo, e do outro
lado, a Frente Popular.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

33.

Atente ao seguinte excerto: “Vivi a guerra
inteira, tendo uma idade que me permitia formar
meu próprio juízo, e segui-a atentamente, de modo
a obter informações precisas. Atingiu-me também
uma condenação ao exílio que me manteve longe de
minha terra por vinte anos após o meu período de
comando em Anfípolis e, diante de minha
familiaridade com as atividades de ambos os lados,
especialmente aquelas do Peloponeso, em
consequência do meu banimento, graças ao meu
ócio, pude acompanhar melhor o curso dos
acontecimentos. Relatarei, então, as divergências
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36.

Atente ao que se diz a respeito do fenômeno
conhecido como Revolução Industrial.
I.

Trouxe uma série de consequências para os
trabalhadores ao redimensionar
drasticamente o antigo modo de produção e
proporcionar salários dignos.

II.

No decorrer do processo de industrialização,
naturalmente decidiu-se por criar os
sindicatos, para reduzir tarifas alfandegárias
para os industriais.

III.

Novos problemas sociais surgiram, como
greves, manifestações populares,
criminalidade, alcoolismo e prostituição,
frutos da exploração de homens, mulheres e
crianças.

É correto o que se afirma somente em
A)

III.

B)

II e III.

C)

I.

D)

I e II.

38. A ideia de um território árabe unificado
ocorreu, sobretudo, no decorrer da Primeira Guerra
Mundial (1914-1919). Entretanto, o Império Turco
Otomano aliou-se aos alemães; e os britânicos, para
desestabilizar o inimigo, instigaram o nacionalismo
árabe que, em última instância, provocou a ideia da
criação
A)

do Estado de Israel.

B)

do Estado Palestino.

C)

da região Al-Jazira.

D)

da Arábia Saudita.

39. Atente ao seguinte enunciado: “Não há nada
mais evidente que a verdade palestina e a
legitimidade palestina: esta terra é nossa e esta
pequena parte é uma parte de nossa terra natal,
uma terra natal real e não mítica. Esta ocupação é
uma ocupação estrangeira que não escapa à
acepção universal da palavra ocupação, sejam quais
forem os títulos de direito divino que ela cita; Deus
não é propriedade pessoal de ninguém”.
Vários Autores. Viagem à Palestina, Ediouro, 2004, p.14.

37.

A Venezuela tem atravessado uma grave
crise. O atual presidente Nicolas Maduro, eleito no
ano de 2013, não tem conseguido superar os
problemas estruturais do país oriundos de uma série
de fatores tais como a baixa nos preços dos barris
de petróleo e a corrupção.
Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o
que se afirma a seguir sobre esse tema.
(

)

Nicolas Maduro era vice-presidente e
herdeiro político de Hugo Chaves que
faleceu em 2013.

(

)

O chavismo perdeu as eleições
parlamentares em dezembro de 2016, o
que iniciou seu revés institucional.

(

)

O governo venezuelano, para controlar a
crise, propõe antecipação das eleições
marcadas para o final do ano de 2018.

(

)

Em 2016 o Vaticano promoveu um diálogo
com o governo venezuelano para aliviar a
crise.

Sobre a ocupação do território Palestino, é correto
afirmar que
A)

é um problema diplomático já superado:
apenas sobrevive na literatura.

B)

a ONU tem conseguido resultados positivos e
favoráveis ao acordo entre ambos os lados.

C)

não obstante as inúmeras tentativas de
negociação, Israel mantém a ocupação com
vistas à expansão.

D)

a Autoridade Palestina é reconhecida em todas
as instâncias diplomáticas envolvidas no
conflito.

40. A Igreja Católica tomou para si os ideais de
assistência social e disseminação da instrução, e, no
decorrer do tempo, travou várias polêmicas contra
luteranos, iluministas e alguns idealizadores da
Revolução Francesa a respeito de dois temas, quais
sejam:

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A)

escola e imprensa.

A)

V, F, V, F.

B)

fé e pecado.

B)

V, V, F, V.

C)

usura e salvação.

C)

F, V, F, V.

D)

libertação e teologia.

D)

F, F, V, F.
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