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Outras informações referentes à prova constam na Folha de Instruções que você recebeu
ao ingressar na sala de prova.
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LEIA COM ATENÇÃO
1. Após receber o seu cartão-resposta e antes de dar
início à marcação de suas respostas, pinte no
cartão o interior do círculo correspondente ao
NÚMERO DO GABARITO de sua prova, que se
encontra indicado ao lado.

MARQUE O NÚMERO DO
GABARITO NO CARTÃORESPOSTA.
O número a ser marcado no cartão-resposta é

2.

2. Marque suas respostas pintando completamente o interior do círculo correspondente à
alternativa de sua opção com caneta de tinta azul ou preta. É vedado o uso de qualquer
outro material para marcação das respostas.
3. Examine se o seu caderno de provas 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. Em caso de troca do caderno de provas, verifique atentamente se o número
do gabarito do caderno que você está recebendo é igual ao que deve ser trocado. O número
que deverá constar no cartão-resposta é o do último caderno.
4. A CEV/UECE não se responsabilizará por erros de marcação no cartão-resposta provenientes
da troca de caderno de provas e preenchimento inadequado por parte do candidato.
5. Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá entregar: (1) o cartão-resposta
preenchido e assinado; e (2) o caderno de provas assinado. Deverá, ainda, assinar a
folha de presença. Será atribuída nota zero ao candidato que não entregar seu cartãoresposta.
6. É proibido copiar suas respostas em papel, em qualquer outro material, na sua roupa ou em
qualquer parte de seu corpo.

PROVA III

PROVA IV

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

20 QUESTÕES

20 QUESTÕES

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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PROVA III
GEOGRAFIA
01.

Considere um local cujas coordenadas
geográficas são: latitude 1º 48´ Norte e longitude
20º 48´ Oeste. Com base na localização referida,
é correto afirmar-se que
A)

a latitude do local é avaliada em função de
sua distância do Meridiano de Greenwich em
graus.

B)

a longitude do local é indicada em função de
sua distância do Equador em graus.

C)

o local referido posiciona-se,
geograficamente, no hemisfério norte a
pequena distância do Círculo Polar Antártico.

D)

o local referido posiciona-se,
geograficamente no hemisfério norte, a
pequena distância da linha equatorial.

02.

A ocorrência de fósseis e de fontes de
energia como o petróleo, dá-se em rochas
A)

magmáticas.

B)

extrusivas.

C)

sedimentares.

D)

metamórficas.

03.

A parte sólida da Terra é uma camada
rígida, tem espessura variada e compõe parte das
placas tectônicas. Essa parte sólida é chamada de
A)

litosfera.

B)

hidrosfera.

C)

magma.

D)

troposfera.

04.

Curvas de nível e isoietas são linhas que
unem pontos que têm, respectivamente, iguais

05.

O Zoneamento Ecológico-Econômico é um
importante instrumento regional de organização
do processo de ocupação socioeconômico, que se
destina a identificar potencialidades locais e a
orientar investimentos governamentais, conforme
a vocação natural de cada região. Sobre o
zoneamento em pauta, assinale a afirmação
INCORRETA.
A)

Pode ser executado nos níveis nacional,
regional, estadual e municipal.

B)

Tem o desenvolvimento sustentável como
condicionante de elaboração.

C)

Indica a delimitação de espaços territoriais
com objetivos de utilização especificamente
definidos.

D)

Destina-se, principalmente, a delimitar as
áreas de preservação ambiental permanente
como os ecossistemas estáveis.

06.

O quadro ecológico e geográfico de uma
região submetida às influências de um clima
semiárido deve conter as seguintes características
combinadas:
A)

solos espessos, rios intermitentes, vegetação
xerófila e alteração química das rochas.

B)

solos rasos, rios perenes, vegetação florestal
e alteração física das rochas.

C)

solos medianamente profundos, rios
esporádicos, vegetação perenifólia e
alteração química das rochas.

D)

solos rasos e afloramentos rochosos, rios
sazonais, vegetação xerófila e alteração física
das rochas.

07.

No ano de 1992, lideranças
governamentais de quase duas centenas de
países reuniram-se no Rio de Janeiro para a
Conferência das Nações Unidas sobre meio
ambiente e desenvolvimento sustentável, a ECO
92. Na conferência, elaborou-se um protocolo
para reorientar o desenvolvimento em bases
sustentáveis. Esse protocolo é denominado de
A)

Plano Plurianual de Desenvolvimento.

B)

Plano Governamental de Crescimento
Econômico.

latitudes e volumes de chuvas.

C)

Agenda 21.

batimetrias e pressão atmosférica.

D)

Declaração sobre o meio ambiente e o
combate à desertificação.

A)

hipsometria e temperaturas.

B)

altitudes e volumes pluviométricos.

C)
D)

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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08.

Os lixões são considerados o pior tipo de
disposição final dos resíduos sólidos de uma
cidade. Representam um grave problema
ambiental e de saúde pública. Sobre esse
problema no Brasil, é correto afirmar-se que os
lixões
A)

instalam-se, preferencialmente, no próprio
sítio urbano para facilitar o transporte e a
disposição final do lixo.

B)

contaminam os solos e os recursos hídricos,
sendo locais propícios à proliferação de
vetores de doenças.

C)

ocupam áreas de preservação permanente
como os fundos de vales dos rios que drenam
o território dos municípios.

D)

estão sendo rápida e progressivamente
substituídos por aterros sanitários, sobretudo
no nordeste.

09.

A prática de atividades agrícolas em áreas
de morros e encostas muito íngremes provocam
processos ativos de erosão. Esses processos
podem ser atenuados por
A)

supressão da vegetação natural e plantio
direto.

B)

ocupação indiscriminada dos topos de
morros, encostas e fundos de vales.

C)

terraceamento e plantio em curvas de nível.

D)

mecanização do solo e compactação dos seus
horizontes superficiais.

11.

“Cresce na Espanha a Revolução dos
Indignados. O movimento que se iniciou no dia 15
de maio de 2011, chamado 15-M ou a „revolução
espanhola‟, cresceu quinta-feira com panelaços
que reuniram multidões em dezenas de cidades
de todo o país para exigir a mudança de um
sistema que consideram injusto. A revolta cresce
a cada hora. Começou com uma convocatória nas
redes sociais e internet para repudiar a corrupção
endêmica do sistema e a falta de oportunidades
para os mais jovens. A também chamada
Revolução dos Indignados acusa, pela situação
atual, o FMI, a OTAN, a União Europeia, as
agências de classificação de risco, o Banco
Mundial e, no caso da Espanha, os dois grandes
partidos: PP e PSOE.”
Carta Maior. Sábado, 21 de maio de 2011.
Disponível em http://www.cartamaior.com.br/
templates/materiaMostrar.

O Texto acima descreve uma das muitas
manifestações que ocorrem na Europa em
decorrência de frequentes descontentamentos
sociais. Estes protestos se dão
A)

por causa da expansão das políticas socialdemocratas em praticamente todos os países
europeus nos últimos vinte anos.

B)

devido às ações de estímulo aos
investimentos públicos em infraestrutura, na
indústria de base e nas telecomunicações,
que ampliam a participação dos recursos
estatais na economia, principalmente em
países como Inglaterra, França e Espanha.

C)

pela redefinição engendrada nas relações de
trabalho, no bem-estar social e no quadro
econômico dos países europeus, em
decorrência de um novo sistema decisório
que defende a diminuição dos compromissos
sociais assumidos pelo Estado.

D)

em função do neoliberalismo e de suas
políticas de ampliação de gastos públicos na
Europa.

10.

Dentre as unidades de conservação
integrantes do SNUC – Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza, as de
Proteção Integral têm como objetivo básico a
preservação da natureza. Sobre as Unidades de
Proteção Integral é correto afirmar-se que
A)

seu objetivo básico é promover e assegurar o
uso sustentável dos recursos naturais.

B)

possuem categorias do tipo Estação
Ecológica, Parque Nacional e Refúgio da Vida
Silvestre.

C)

possuem categorias do tipo Floresta Nacional,
Área de Proteção Ambiental e Reserva
Extrativista.

D)

nelas podem ser praticadas legalmente
atividades como pesquisa científica,
ecoturismo e agroextrativismo.
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12.

Transformações políticas marcaram o
“Mundo Árabe” nos últimos meses. Estimulados
por desigualdades sociais e autoritarismos
políticos, os movimentos redefiniram os rumos
dos governos em países como Tunísia, Egito e
Líbia e evidenciaram o desejo da população por
políticas mais justas e pacíficas. Com relação às
consequências dessas alterações é correto
afirmar-se que
A)

B)

a escalada da violência contra manifestantes
pró-democracia foi uma reação aos
movimentos políticos, com destaque para a
repressão popular na Síria e no Bahrein.
o Egito foi o único país árabe onde as
transformações políticas não foram tão
significativas, especialmente em função do
carisma e da liderança do presidente Hosni
Mubarak.

C)

o conjunto de mudanças influenciou todos os
países árabes a democratizarem os seus
governos.

D)

houve uma ação rápida e objetiva de tomada
de poder na Líbia, onde as forças rebeldes ao
governo do Ditador Muammar Kaddafi,
apoiadas pelos Estados Unidos e outros
países da Europa Ocidental, conseguiram
implantar um governo pacífico de coalizão,
envolvendo líbios e estrangeiros.

13.

O meio natural, no tempo histórico e
através do desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, foi transformado pela sociedade em
um meio técnico-científico-informacional, que hoje
abrange de modo desigual todo o nosso planeta.
Considerando-se essas mudanças e seus efeitos
nas técnicas agropecuárias, é correto afirmar-se
que
A)

B)

permitem a superação das limitações
naturais à produção, de tal modo que com
sua produtividade, a eficiência agropecuária
tenderá rapidamente a resolver graves
problemas de carência alimentar em todos os
continentes do mundo.
definem a aplicação da biotecnologia à
produção agropecuária através da engenharia
genética, como principal instrumento de
socialização da produção e proteção do meio
ambiente.

C)

são mudanças que garantem aos pequenos
proprietários de terra e aos produtores
agrícolas familiares um avanço na
comercialização e industrialização de
produtos alimentares.

D)

criaram inúmeras novas variedades de
organismos geneticamente modificados que
toleram determinados pesticidas,
comercializados pelas mesmas empresas que
fornecem as sementes transgênicas.
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14.

Os recursos energéticos são fundamentais
ao desenvolvimento das sociedades, todavia estão
no centro das causas dos problemas do meio
ambiente. Sobre este tema é correto afirmar-se
que
A)

nas explorações de grandes minas
carboníferas não há significativos impactos
ambientais, contudo, a queima de petróleo,
do gás e do carvão liberam grande
quantidade de poluentes na atmosfera.

B)

nas centrais nucleares, o processo de
desintegração dos átomos é controlado,
porém, os acidentes com escape de material
radioativo para a atmosfera causam
distúrbios socioambientais imediatos e a
longo prazo.

C)

nas usinas hidrelétricas a produção de
energia é limpa e o potencial hidrelétrico é
igual em todos os tipos de terrenos, além
disto, mesmo as grandes usinas não geram
impactos ambientais e sociais significativos.

D)

na atualidade a ampliação do meio técnicocientífico-informacional permite descobrir
novas fontes energéticas e garantir a
exploração, a produção e a distribuição dos
recursos energéticos com insignificantes
impactos socioambientais.

15.

Assinale a alternativa que NÃO inclui
elemento que caracteriza o processo de evolução
da urbanização brasileira.
A)

O planejamento urbano como instrumento
indispensável para a redução das
desigualdades socioespaciais desde a
formação das primeiras grandes metrópoles
nacionais.

B)

Uma concentração urbana das
infraestruturas, a formação de metrópoles
nacionais com importante poder de
polarização e vastas periferias desassistidas.

C)

A tentativa de participação do Estado Federal
na gestão das grandes cidades através da
formação das Regiões Metropolitanas na
década de 1970.

D)

Uma forte pressão migratória campo-cidade,
resultante de uma diferenciação territorial e
socioeconômica entre espaços urbanos e
rurais.
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16.

Os acontecimentos manifestados com a
aguda crise financeira no setor dos empréstimos
hipotecários nos Estados Unidos fizeram crescer
uma ansiedade dos responsáveis econômicos pelo
setor privado face à sua incapacidade de prever o
conteúdo, a abrangência e a amplitude das
instabilidades econômicas neste começo de século
XXI. Sobre esse tema, assinale a opção que
contém uma afirmativa FALSA.
A)

A potencialidade da crise em propagar seus
efeitos sobre o sistema financeiro mundial
surpreendeu a comunidade de investidores e
operadores, e o resultado foi uma grande
divulgação dos acontecimentos na mídia
internacional, perplexa diante das falências
de importantes bancos de investimentos e
das maiores seguradoras do mundo.

B)

As concordatas fraudulentas, a manipulação
dos balanços das empresas e as revelações
sobre as remunerações de dirigentes cujas
competências se mostraram duvidosas
aumentaram a desconfiança dos grandes
operadores e investidores do mercado
financeiro.

C)

Após a crise econômica, um forte sistema de
regulação por parte dos Estados passou a
exigir mais responsabilidade de bancos e
instituições financeiras e as atividades mais
lucrativas começaram a respeitar
rigorosamente um conjunto de regras que
protege o “mundo financeiro” de novas
fraudes.

D)

III. A disposição das empresas em rede
coloca-se como uma representação clara
de aplicabilidade das novas tecnologias à
mudança na organização produtiva. Seu
sucesso demonstra a reestruturação do
clássico esquema industrial e a superação
das distâncias, dois obstáculos dos mais
restritivos à escalada da lucratividade nas
últimas décadas.
É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

II e III, apenas.

C)

I e III, apenas.

D)

II, apenas.

18.

Sob o amparo do ideal de progresso e
vinculada ao modo de produção capitalista, a
compreensão das relações entre sociedade e
natureza baseava-se em um crescimento
econômico sem limites e o termo
desenvolvimento significava dominar a natureza e
os homens. Sobre os programas, conceitos e
propostas atuais para a relação entre meio
ambiente e desenvolvimento, são feitas as
seguintes afirmações:
I. O grupo de cientistas que se associaram
com a finalidade de discutir a questão
ambiental, denominado “Clube de Roma”,
fundamentou a corrente ecológica
chamada “ecoanarquismo”.

A necessidade de encontrar novas saídas de
ampliação para os lucros fez com que
investidores cada vez mais recorressem a
especulações financeiras, como aquelas que
caracterizam os mercados de ações e
negócios fraudulentos e as hipotecas
subprime.

II. Hoje o crescimento econômico e sua
relação com o meio ambiente valorizam a
multiplicação quantitativa da produção e
do consumo, todavia não respeitam todas
as premissas do desenvolvimento
sustentável.
III. O Protocolo de Kyoto foi criado no intuito
de defender o crescimento econômico dos
países mais ricos do mundo e de fixar
metas flexíveis para o controle e o uso de
combustíveis fósseis.

17.

A relação entre produção industrial e
território se modificou bastante com as
transformações tecnológicas das últimas décadas.
Em face a tais modificações, considere as
seguintes afirmativas:
I. As mudanças tecnológicas e
informacionais atingem os setores da
economia e, de modo mais amplo, as
atividades socioterritoriais, não se
tratando apenas de uma reorganização de
padrões técnicos, mas da reestruturação
do complexo sistema de forças produtivas
e territoriais do presente.

É correto o que se afirma em
A)

II, apenas.

B)

I e II, apenas.

C)

I e III, apenas.

D)

III, apenas.

II. O avanço tecnológico introduziu
flexibilidade à indústria e esta é a noção
que marca a nova onda de reestruturação
produtiva que domina os esquemas de
produção e de circulação de riquezas do
mundo globalizado.
O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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19.

Leia com atenção o texto que segue.

“Entendida de maneira restrita, a degradação
ambiental diz respeito à destruição e à ruptura do
equilíbrio de ecossistemas naturais. [...] de modo
conservador, essa destruição é debitada na conta
da „ação humana‟ ..., sem se levar em conta que,
..., o comando do processo de degradação é
prerrogativa de alguns indivíduos e grupos, que
os ganhos com esse processo não são
uniformemente repartidos e que os impactos
sociais negativos dessa degradação não incidem
com a mesma intensidade sobre toda a
população... .”
SOUZA, Marcelo Lopes de. O desafio
metropolitano: um estudo sobre a problemática
socioespacial nas metrópoles brasileiras. – Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 113.

20.

Sobre a organização territorial brasileira
no contexto do processo de globalização, pode-se
afirmar corretamente que
A)

dentre as muitas vantagens da inserção
brasileira no processo de globalização, está o
uso democrático e irrestrito de novos meios
de comunicação capazes de permitir à
sociedade a apreensão das informações e dos
acontecimentos de maneira articulada com o
mundo.

B)

as condições ambientais deram saltos
qualitativos e um modelo de desenvolvimento
sustentável foi adotado, o que promoveu
benefícios sociais e uma maior conservação
dos recursos naturais.

C)

as políticas de desenvolvimento no Brasil
contemplaram a distribuição equitativa das
terras entre os trabalhadores rurais,
resultando na emergência de uma agricultura
competitiva que destacou culturas como a de
soja no abastecimento do mercado
consumidor internacional.

D)

o território procurou tornar-se atrativo para
os investimentos externos, adaptando as
condições de regulação da política aos
interesses dos movimentos econômicos
internacionais.

Sobre os impactos ambientais da urbanização, é
correto afirmar-se que
A)

em muitas cidades do mundo, o aumento da
população pobre consumindo mais água e
poluindo os esgotos com efluentes
domésticos é o fator preponderante para o
aumento dos custos dos sistemas de
abastecimento.

B)

ao considerarmos o ambiente como
socialmente construído, a falta de
saneamento básico nos espaços urbanos
pobres e segregados são problemas urbanos
primários e também ambientais.

C)

nas grandes cidades, a expansão da
motorização individual diminuiu, mas a
grande maioria das pessoas é usuária de
carros e de motos e tal fato justifica a baixa
qualidade dos transportes públicos.

D)

nas maiores metrópoles do mundo, o
desenvolvimento tecnológico permite que os
habitantes consumam menor quantidade de
recursos naturais, porém os custos com o
tratamento dos resíduos sólidos são
altíssimos em função da ampliação do
volume de lixo urbano.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

PROVA IV
HISTÓRIA
21.

O conflito externo do Segundo Reinado,
que envolveu o Brasil, o Uruguai e a Argentina e
que é considerado por alguns historiadores o
maior conflito já ocorrido na América do Sul foi a
A)

Revolução Praieira.

B)

Revolução Farroupilha.

C)

Guerra dos Balaios.

D)

Guerra do Paraguai.
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22.

Segundo a historiografia, o primeiro
produto brasileiro a ser levado para a Europa
pelos portugueses foi o pau-brasil. Considerando
a exploração desse produto, analise as seguintes
afirmações:
I. O pau-brasil era uma madeira apreciada para
a tinturaria na Europa. E apesar de não ter
ocupado imediatamente as terras brasileiras,
somente Portugal lucrou com o comércio
dessa madeira.
II. O pau-brasil era cortado pelos indígenas e
depois por eles transportados para as
feitorias, onde ficava armazenado até a
chegada de uma nau portuguesa que o
levaria para a Europa.
III. Mesmo quando teve início a produção
açucareira, o corte do pau-brasil não foi
interrompido e o seu transporte foi facilitado
pelo emprego de carroças puxadas por bois
usadas nos engenhos.
Está correto o que se afirma em
A)

III, apenas.

B)

I, II e III.

C)

II e III, apenas.

D)

I e II, apenas.

23.

A ocupação e colonização do Brasil estão,
sem dúvida, ligadas à economia açucareira
desenvolvida inicialmente no período colonial.
Sobre esse lucrativo produto, pode-se afirmar
corretamente que
A)

B)

foi rápido e efêmero o sucesso da produção
açucareira no Brasil, pois as terras não eram
férteis nem apropriadas ao cultivo da cana,
tampouco foram empenhados esforços no
sentido de encontrar mão de obra adequada.
nos séculos XIII e XIV, o açúcar era
apreciado por suas qualidades medicinais e
culinárias e, por ser uma especiaria de
elevado valor, era arrolada nos testamentos
e inventários de bens reais.

C)

o açúcar foi um importante produto cultivado
pelos africanos. Porém, entre 60% e 100%
dos que sobreviveram às viagens nos navios
negreiros terminaram sendo alocados em
alguma fazenda de criação de gado.

D)

a produção açucareira marcou
profundamente a história econômica do
Brasil. Mesmo após a crise do século XX, a
agromanufatura do açúcar continuou a
desempenhar um importante papel na
economia colonial e imperial.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

24.

As descobertas do ouro em Minas Gerais,
Mato Grosso e Goiás foram importantes para o
processo de interiorização do território brasileiro e
estabeleceram um modo de vida e trabalho
diferente do já existente na colônia. Acerca do
regime de trabalho nas minas de ouro, considere
as seguintes afirmações:
I. A atividade mineradora era muito semelhante
àquela observada nos engenhos de açúcar,
onde a mão de obra era exclusivamente
escrava, sem nenhuma especialização.
II. A atividade extrativa, apesar do controle e
fiscalização exercidos sobre a escravaria,
possibilitava alguns furtos.
Sobre as afirmações é correto afirmar-se que
A)

ambas são verdadeiras.

B)

ambas são falsas.

C)

I é falsa e II é verdadeira.

D)

I é verdadeira e II é falsa.

25.

A Confederação dos Quilombos de
Palmares é considerada por alguns historiadores
como a maior ameaça à ordem escravista
conhecida pelo estado colonial brasileiro. No que
tange à citada confederação, assinale a opção que
contém afirmação INCORRETA.
A)

Inicialmente, as “comunidades” quilombolas
procuravam apenas passar despercebidas aos
colonos e grandes proprietários de terras.

B)

O Quilombo de Palmares era cercado por
paliçadas, fossos e armadilhas e durante
décadas resistiu aos ataques de tropas
particulares e oficiais.

C)

Os quilombos eram reprimidos pelos
capitães-do-mato, pelas tropas particulares
contratadas pelos grandes proprietários e por
milícias oficiais.

D)

O Quilombo de Palmares foi apenas um entre
tantos outros quilombos existentes no Brasil
e em nada se diferenciou de tantos outros
perdidos nas matas brasileiras.
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26.

A renúncia de D. Pedro I em 07 de abril
de 1831 foi resultado de uma série de
acontecimentos que provocaram um
descontentamento geral no Império brasileiro.
Como causas do descontentamento do povo
brasileiro com D. Pedro I, são apontadas as
seguintes:
I. Dissolução da Assembléia Constituinte por D.
Pedro I bem como a nomeação de uma
comissão dirigida por ele mesmo para redigir
um novo projeto constitucional.
II. Atitude de passividade e tolerância de D.
Pedro I com os grupos das províncias do
Norte e Nordeste que estavam insatisfeitos
com o desempenho de suas ações políticas na
condução do Império.
III. Participação direta de D. Pedro I na questão
da sucessão do trono após a morte de D.
João VI, dedicando grande parte de seus
esforços à disputa política que ocorria em
Portugal.
É realmente causa do descontentamento do povo
brasileiro o apontado nos itens
A)

I e II, apenas.

B)

II e III, apenas.

C)

I e III, apenas.

D)

I, II e III.

27.

Analise as seguintes afirmações acerca do
movimento em prol da proclamação da República
no Brasil que envolveu militares e alguns
intelectuais positivistas e que culminou com a
queda da Monarquia em 1889:

28.

Leia com atenção o fragmento a seguir de
uma crônica de Olavo Bilac:
“No aluir das paredes, no ruir das pedras, no
esfarelar-se do barro,
Havia um longo gemido.
Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do
atraso, do opróbrio.
Mas, o hino claro das picaretas abafava esse
protesto impotente...
Com que alegria cantavam elas – as picaretas
regeneradoras!
No seu clamor incessante e rítmico celebravam a
vitória da higiene, do bom gosto e da arte! “
O texto de Olavo Bilac refere-se
A)

ao abandono observado na capital do Império
após a rebelião popular que deu origem à
República Brasileira.

B)

às ações saneadoras e urbanizadoras
observadas na transição do século XIX para o
século XX.

C)

ao caos urbano presente durante o início do
Segundo Reinado em que as rebeliões e
manifestações populares eram constantes.

D)

à situação em que ficou a cidade do Rio de
Janeiro após o movimento conhecido como
“a Revolta da Vacina”.

29.

Para muitos historiadores, entre os anos
de 1920 e 1930, o Brasil adentrou efetivamente
na modernidade. No que tange a essa
modernidade, analise as afirmações a seguir:
I. Num país até então rural, a modernidade
emergente apontava para novos tempos e
novos hábitos, para mudanças rápidas e para
um estilo de vida mais cosmopolita,
apreciador da riqueza e do progresso.

I. Uma ação importante para o movimento
citado foi a publicação do Manifesto
Republicano que, apesar de não ser
exatamente revolucionário, tecia críticas à
Monarquia e ao sistema escravista, obtendo
uma boa repercussão.
II. A situação de descontentamento do exército
com a posição ocupada na Monarquia
manifestava-se no segundo semestre de 1889
e Benjamin Constant liderava certos setores
desses militares que apontavam a República
como solução para suas insatisfações.
III. Uma ala radical que comandava certos
setores antiescravistas proclamou a república
de forma violenta com a adesão dos militares
e escravos fugidos das grandes propriedades
e de segmentos populares.

II. A modernidade representava para
empresários, sanitaristas, artistas, militares e
intelectuais uma intervenção maior do Estado
como agente dinamizador das reformas
econômicas e sociais.
III. Os símbolos da modernidade dos anos 19201930 eram percebidos nos investimentos na
vida rural, tendo o campo como espaço da
modernidade.
Está correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

II, apenas.

Está correto o que se afirma em

C)

III, apenas.

A)

I e II, apenas.

D)

I e II, apenas.

B)

III, apenas.

C)

II, apenas.

D)

I, II e III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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30.

Em 28 de fevereiro de 1986, o Presidente
José Sarney anunciou ao país, em cadeia de rádio
e televisão, a mais radical mudança na economia
nos últimos anos: o Plano Cruzado.
Analise as seguintes afirmações acerca dessa
medida econômica:
I. Os preços e o câmbio foram congelados, o
mesmo ocorrendo com os aluguéis, as
prestações e os salários.
II. O Plano foi lançado na forma de um decretolei, imposto à sociedade de cima pra baixo,
mas, ainda assim, agradou a população.
III. O Plano, logo começou a dar mostras de sua
fragilidade, fruto de sua desvinculação com a
realidade brasileira, embora tenha propiciado
algumas manifestações coletivas pouco vistas
na sociedade brasileira.
Está correto o que se afirma em
A)

I e II, apenas.

B)

II, apenas.

C)

III, apenas.

D)

I, II e III.

31.

Analise o excerto a seguir:

“Há múltiplas histórias a serem contadas já que
os grupos sociais, étnicos, sexuais, generacionais,
de baixo ou de cima, se constituem de maneiras
diversas, mas têm diferentes modos de narrá-las.
A História pode mostrar formas diferentes de
pensar, de organizar a vida, de problematizar,
vivenciadas por outras sociedades, em outros
momentos históricos”.
RAGO, M.L. “Estudo reavalia rumo da escola
dos Annales”. In: O Estado de São Paulo, São
Paulo, 11-06-2000, D2.

Segundo a autora, a História é
A)

metódica e cíclica, com início, meio e fim.

B)

unilateral, indica o futuro em relação ao
passado.

C)

rica e plural com valorização dos sujeitos.

D)

única e voltada para a descrição do que
propriamente aconteceu.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

32.

Considera-se a Pré-História o período de
maior duração na História. Corresponde ao
surgimento do ser humano no planeta Terra e se
estende até a criação da escrita,
aproximadamente 4000 a.C. A longa duração
dessa fase fez com que se convencionasse dividila em períodos distintos: o Paleolítico, o
Mesolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Sobre
o Período Neolítico, é correto afirmar-se que é
A)

caracterizado pelo avanço de uma indústria
lítica e pelo gradual desaparecimento de
artefatos feitos com ossos.

B)

conhecido como Idade da Pedra Polida e
marcado pelo desenvolvimento da agricultura
e pela domesticação de animais.

C)

conhecido como Idade da Pedra Lascada e
caracterizado pela larga produção de
artefatos em madeira, osso ou pedra lascada.

D)

considerado a fase de transição da PréHistória para a História, pois nesse período
desenvolveu-se a técnica da fundição.

33.

A sociedade feudal foi descrita por meio
de poesia épica. Sem muito refinamento e
sofisticação, utilizou-se amplamente da virilidade
como tema, por meio de personagens masculinos
que possuíam qualidades essenciais de um
cavaleiro: a bravura, a habilidade com as armas,
em especial a espada, a lealdade do cavaleiro em
relação ao seu suserano etc. Sobre os poemas
épicos medievais é correto afirmar-se que
A)

os mais importantes são a Canção de
Rolando (francês), o Poema de Cid
(espanhol) e a Demanda do Santo Graal
(britânico).

B)

São Tomás de Aquino foi o autor mais
importante da épica medieval, compôs
inúmeras obras trovadorescas.

C)

são considerados precursores do humanismo
porque restituíram ao homem medieval a
confiança em si e a liberdade em relação à
religião.

D)

a estética dominante recorre ao grotesco e
pressupõe um ideal literário fundamentado
em conceitos intelectuais.
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34.

Canaã foi a palavra utilizada na
Antiguidade para referir-se à região que, grosso
modo, compreende os territórios atuais do Líbano,
Palestina, Israel, e partes da Síria e da Jordânia.
Palco de inúmeras invasões, em especial por parte
dos hebreus que acreditaram que lá seria o local
prometido por Deus a eles. Sobre Canaã é correto
afirmar-se que
A)

era uma denominação fictícia para narrativas
romanceadas oriundas da Mesopotâmia.

B)

era um local muito disputado e, quando da
chegada dos hebreus, era habitada também
pelos filisteus.

C)

após a ocupação hebraica, descrita no Livro
de Juízes, a região recebeu o nome de
Fenícia.

D)

não resistiu às invasões, especialmente à dos
hebreus, pois também professava o
monoteísmo.

35.

Gargântua e Pantagruel são romances
escritos por François Rabelais, na primeira
metade do século XVI. As obras narram as
aventuras de dois gigantes, o padre Gargântua e
o seu filho Pantagruel, escritas em linguagem
simples e vivaz, estilo cômico, extravagante e
satírico, são um instrumento de crítica à Igreja, à
escolástica e aos costumes sociais. Sobre as
ideias do autor, é correto afirmar-se que
A)

eram predominantemente humanistas e se
tornaram grandes expressões do
Renascimento na França.

B)

representaram e ilustraram de modo enfático
o pensamento político do Absolutismo inglês.

C)

desconfiaram e debocharam do
Renascimento e da confiança na ciência e na
solidariedade humana.

D)

37.

O século XIX foi palco de longos conflitos
entre o México e os Estados Unidos por questões
de fronteira. Não obstante a tenaz resistência
mexicana, o México assinou, em 1848, o Tratado
de Guadalupe-Hidalgo e reconheceu a perda de
alguns territórios. Sobre esse tema, é correto
afirmar-se que
A)

o México conseguiu anexar ao seu território o
Novo México e perdeu o Kansas.

B)

os EUA ficaram isentos de pagar 15 milhões
de dólares ao México por terras.

C)

o México cedeu aos americanos o Arizona e o
Novo México.

D)

o México reconheceu a fronteira do Rio
Grande e a perda do Texas.

38.

“Que estas colônias unidas são e têm o
direito de ser Estados livres e independentes, que
estão desoneradas de qualquer lealdade para com
a Coroa Britânica e que todo vínculo político entre
elas e o Estado da Grã-Bretanha está e deve ficar
totalmente dissolvido.”
Declaração de Independência dos Estados
Unidos, 4 de julho de 1776,
Http://www.usacitylink.com/usa/declaration.
html

Sobre a Declaração de Independência americana,
é correto afirmar-se que
A)

inspirada em J. Locke, sintetiza as ideias
liberais e democráticas da época.

B)

possui trechos que indicam o fortalecimento
do poder real na América.

C)

é plena de propostas conservadoras e
voltadas para o fisiocratismo.

D)

solucionou os problemas entre brancos e
índios pela posse das terras do oeste.

distanciaram-se do Humanismo à medida em
que não acreditavam em Deus nem na
solidariedade humana.

36.

Mao Tsé-tung escreveu o Livro Vermelho,
uma base doutrinária para ação de militantes do
regime. Inúmeros jovens passaram a usar uma
faixa vermelha em um dos braços, indicando que
pertenciam às Guardas Vermelhas, e seguiam
com fervor as ideias de dominação política e
ideológica contidas no livro. A ação de Mao ficou
conhecida como Revolução
A)

Amarela.

B)

Vermelha.

C)

Chinesa.

D)

Cultural.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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39.

O Conselho Episcopal Latino-Americano
(CELAM), em sua segunda conferência realizada
em Meddelin, Colômbia, em 1968, discutiu
amplamente as formas de aplicação das diretrizes
do Concílio Vaticano II de 1962 às necessidades
da Igreja na América Latina. Sobre a Igreja
Católica na América Latina, é correto afirmar-se
que
A)

mudou radicalmente de posição quando
bispos, padres e freiras iniciaram a por em
prática as ideias da Teologia de Libertação.

B)

após o encontro em Medellín, padres, bispos
e freiras não se envolveram em questões
políticas nem com críticas relativas às
injustiças sociais.

C)

manteve sempre uma posição austera e os
padres e bispos eram sempre comprometidos
com a burguesia e a pequena burguesia.

D)

sujeitou-se totalmente à ação conjunta com
os dirigentes latino americanos, embora ela
tenha sido composta em sua maioria por
elementos das classes populares.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

40.

“Nos dias seguintes, viram-se milhares
continuarem a enfrentar a polícia na capital e em
várias cidades do Iêmen, em um movimento de
crescimento mais lento que o do Egito, mas muito
firme. Idem na Jordânia, onde a substituição do
gabinete não satisfez a oposição. Na Tunísia, onde
ministros continuaram a cair e manifestantes a
enfrentar a repressão do governo interino,
enquanto migrantes na miséria aproveitam a
brecha na ordem para chegar à Itália em
pequenas embarcações. No Iraque, onde milhares
saíram às ruas de Kut e no Curdistão houve cinco
mortes. Na Líbia, centenas fizeram protestos
contra Muammar Kaddafi em Bengazi e Al-Bayda,
onde a repressão fez mais 14 mortos. No Sudão,
mulheres saíram às ruas pedindo a libertação de
filhos e maridos presos”.
Costa, A. L.M. C. Feliz Oriente Novo In: CARTA
CAPITAL, Edição 634 de 24/02/2011.

Sobre a crise descrita no excerto acima, é correto
afirmar-se que
A)

é fruto de uma longa trajetória de
acontecimentos e demonstra resistência aos
regimes ditatoriais.

B)

demonstra o fortalecimento político de
antigos impérios coloniais da região,
apoiados pela conferência da OTAN.

C)

é passageira e pode não ter maiores
consequências para os países árabes e o
mundo.

D)

resultou da industrialização que provocou
muitas desigualdades sociais no continente
africano.
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