UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2019.1
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 14 de janeiro de 2019
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 sábio luta pela paz.
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).

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local apropriado da
sua folha de respostas, o número 4,
que é o número do gabarito deste
caderno de provas e que se encontra
indicado no rodapé de cada página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato
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.

LEIA COM ATENÇÃO!
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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 2019.1 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 14 de janeiro de 2019 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir do dia 18 de janeiro de 2019.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2019.1.
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 objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos,
carteira de cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois
estes deverão estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão 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 inciso I, alínea g do subitem 11.20 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 2019.1, de acordo com o inciso I, alínea k do subitem 11.20
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.
O17.
número
do gabarito
caderno
de provas
é 4.
2
Os recursos
relativosdeste
às Provas
Específicas
deverão
ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no Página
endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

Leia atentamente o seguinte excerto: “É um
relevo estrutural esculpido em antigas formações
dobradas, exumadas pela denudação. Esse relevo
caracteriza-se por um alinhamento paralelo de
cristas e vales. As cristas formadas nos estratos
mais resistentes e os vales formados nos menos
resistentes. [...] Caracteriza-se por ser um relevo
bifásico ou polifásico, constituindo-se por
dobramento, soerguimento, aplainamento e novo
soerguimento”.
Suertegaray, Dirce Maria Antunes. Org. Terra feições
ilustradas. UFRGS editora. 2003. p.103.

O excerto apresentado acima descreve o tipo de
relevo conhecido como
A)

fiorde.

B)

falésia.

C)

dobrado apalachiano.

D)

pavimento detrítico.

02.

A erosão costeira é um processo que pode ter
causas naturais e antrópicas, afetando áreas
costeiras no mundo inteiro. No Ceará, onde pode ser
observado em vários setores do litoral, esse
processo tem dentre suas causas
A)

a elevação no nível médio do mar em
aproximadamente 2,7 metros na costa
cearense.

B)

as variações na direção do vento e das ondas,
além de ocupações inadequadas.

C)

a formação de dunas costeiras a partir de
sedimentos pleistocênicos.

D)

a atuação da corrente de deriva no sentido
norte-sul que dificulta a distribuição de
sedimentos.

04. Os tipos climáticos da Região Sul são
controlados por massas de ar tropicais e polares,
fator que confere a esses tipos de clima algumas
características particulares em relação a outros
climas do Brasil, dentre as quais se encontra
A)

uma maior regularidade na distribuição
pluviométrica anual associada às baixas
temperaturas no inverno.

B)

a ocorrência das maiores chuvas anuais nos
meses de julho e agosto nas cidades de Curitiba
e Florianópolis.

C)

a pequena variação térmica anual que mantém
as temperaturas sempre acima de 28 °C.

D)

a atuação da MEC e da ZCIT, principais
elementos atmosféricos na formação das
chuvas nessa região.

05. O El Niño é um fenômeno oceânico que ocorre
em parte das águas do Pacífico e provoca uma série
de alterações nas condições atmosféricas do planeta
em várias escalas.
Considerando esse processo, analise as seguintes
afirmações:
I.

O comportamento das chuvas na região
Centro-Oeste do Brasil, em anos de El Niño,
não apresenta efeitos evidentes.

II.

Na América do Sul, os efeitos do El Niño são
sentidos apenas em pequenas áreas
isoladas, como no semiárido brasileiro.

III.

Esse fenômeno se caracteriza pelo
aquecimento incomum em parte das águas
superficiais na costa do Peru.

É correto o que se afirma em
A)

I e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

03.

D)

I, II e III.

A)

06. As margens continentais ativas se
caracterizam, entre outros fatores, pela colisão de
uma placa oceânica com uma placa continental.
Nessas áreas pode(m) ocorrer

Geologicamente, um aquífero é todo e
qualquer corpo capaz de armazenar e transmitir
água como, por exemplo, os aquíferos cársticos que
ocorrem em rochas calcárias. Atente para o que se
diz a seguir sobre esses aquíferos e assinale a
afirmação verdadeira.
Em aquíferos cársticos, as condições climáticas
não contribuem para a acumulação de água.

B)

Aquíferos cársticos não acumulam quantidade
de água suficiente para uso agrícola e
antrópico.

C)

Rochas calcárias como ardósia e quartzito
armazenam grandes volumes de água depois
dos aquíferos porosos.

D)

No processo de carstificação, ocorre a
dissolução, pela água, de uma rocha
carbonática.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

A)

a formação de margens do tipo atlântico.

B)

pequena atividade tectônica e sismos de baixa
intensidade.

C)

plataformas continentais largas que ocorrem
nas costas do tipo pacífico.

D)

significativa atividade vulcânica e
metamorfismo.
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07.

A Chapada do Araripe e a Chapada do Apodi,
que possuem algumas características bem
particulares, são feições geomorfológicas
sedimentares de notória importância geológica,
geomorfológica e ambiental. Considerando essas
importantes feições do território cearense, analise
as seguintes afirmações:
I.

Ao contrário do que se pode observar no
Planalto da Ibiapaba, na Chapada do
Araripe, a morfogênese química predomina
nas áreas de encosta e não no topo da
estrutura.

II.

Na Chapada do Apodi, ocorre, de maneira
indistinta, o predomínio da morfogênese
mecânica.

III.

Tanto na Chapada do Araripe quanto na
Chapada do Apodi predominam rochas
calcárias no topo e arenitos nas áreas de
encosta.

É correto o que se afirma somente em
A)

II e III.

B)

I e II.

C)

I.

D)

III.

08.

Atente para o seguinte excerto: “Dessa forma,
é possível reconhecer que degradação ambiental
tem causas e consequências sociais, ou seja, o
problema não é apenas físico”.
Cunha, S. B. da e Guerra, A. J. T. degradação ambiental.
In. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro.
Bertrand Brasil. 1996. p.334.

Considerando as causas da degradação ambiental
nas áreas rurais e urbanas, atente para as seguintes
afirmações:
I.

As ocupações irregulares provocam a
desestabilização de áreas de encosta;
contudo, essas ocupações não representam
um problema ambiental.

II.

A combinação entre grandes volumes de
chuva, presença de sedimentos finos no solo
e desmatamento estão entre as causas da
degradação do meio ambiente.

III.

Dentre as causas da erosão laminar estão a
mecanização da agricultura, a monocultura e
o mal uso da terra.

09. Escala é uma relação de proporção entre a
distância horizontal no terreno e a distância na
representação cartográfica. Considerando essa
relação, é correto afirmar que
A)

em uma escala de 1:20 000, a distância no
terreno é diminuída 20 mil vezes para ser
representada no papel.

B)

em uma carta cuja escala é de 1:10 000, uma
distância qualquer nessa carta deve ser
reduzida 10 mil vezes para corresponder à
distância no terreno.

C)

uma vez determinada a escala numérica de um
mapa, não há necessidade de recalculá-la caso
esse mapa seja ampliado.

D)

se uma carta com escala de 1:50 000 for
reduzida duas vezes, sua escala será de
1:25 000.

10. Em um mapa confeccionado na projeção de
Mercator, a distância aproximada, medida com uma
régua, entre a cidade de Natal-RN e o Arquipélago
de São Pedro e São Paulo é de 30 centímetros.
Considerando que a distância real hipotética entre
essas duas localidades é de 1 500 quilômetros,
pode-se concluir acertadamente que a escala desse
mapa é de
A)

1: 5 000 000.

B)

1: 1 500 000.

C)

1: 1 100 000.

D)

1: 3 000 000.

11. A questão das migrações é um dos grandes
temas do século XXI. Sobre esse assunto, é correto
afirmar que
A)

grande parte da população de países atingidos
por guerras não tem o direito de migrar, porque
a Organização das Nações Unidas – ONU – não
considera o direito à mobilidade como um bem
público mundial.

B)

atualmente as migrações se caracterizam por
uma nova configuração de deslocamento de
pessoas entre países, que supera o tradicional
movimento Sul-Norte, contemplando também
os movimentos Sul-Sul, Norte-Norte e NorteSul.

C)

contemporaneamente as categorias de
migrantes internacionais são reduzidas, pois se
resumem aos grupos de população que se
deslocam por interesses econômicos.

D)

não se configuram migrantes, segundo os
acordos internacionais, os refugiados e os
atingidos por questões ambientais.

É correto o que se afirma em
A)

I e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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12.

Relacione, corretamente, os principais
conceitos da Geografia com suas interpretações
mais recorrentes, numerando a Coluna II de acordo
com a Coluna I.
Coluna I
1. Lugar

Coluna II
(

)

É definido por e a partir de
relações de controle e poder.

(

)

Vincula-se à ideia de parte
de um todo e conduz a uma
concepção de divisão e à
questão da dimensão das
partes.

2. Território
3. Paisagem
4. Região

(

(

)

)

Costuma ser compreendido
como espaço percebido e
vivido, dotado de significado,
e com base no qual se
desenvolvem os sentidos do
quotidiano.
Interpreta-se,
principalmente, como
imagem e representação de
tudo o que forma o mundo
exterior em um determinado
momento de nossa
percepção.

14. Um dos pontos da agenda básica do Estado
neoliberal é o(a)
A)

aumento dos gastos sociais e do deficit público
em favor de uma política desenvolvimentista.

B)

progressiva privatização de empresas estatais
com a liberalização dos mercados de capital.

C)

redução dos impostos indiretos e aumento dos
impostos diretos, exatamente para taxar
grandes fortunas e garantir a distribuição de
renda na sociedade.

D)

fortalecimento do papel das forças públicas na
fiscalização da corrupção política e econômica,
no intuito de frear o crescimento da inflação e
da taxa de juros.

15. O panorama da saúde no Brasil se caracteriza
pela existência, no sentido figurado, de regiões
“africanas” e “europeias” quando se trata da
infraestrutura para atendimento dos serviços de
saúde e da distribuição de médicos. Sobre esse
assunto, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro
ou falso o que se diz a seguir:
(

)

Embora fortemente influenciada por
contrastes sociais, a geografia do
atendimento da saúde no Brasil não
apresenta disparidades no que tange à
sua cobertura regional.

(

)

O Brasil apresenta um dos maiores e mais
complexos sistemas de saúde pública do
mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS),
que abrange desde o simples
atendimento para avaliação da pressão
arterial até o transplante de órgãos.

(

)

A polêmica em torno do trabalho de
médicos cubanos do Programa Mais
Médicos estava relacionado ao fato de que
esses profissionais não aceitaram
trabalhar nas periferias das cidades ou em
regiões distantes dos maiores centros
econômicos do País.

(

)

O mapa de distribuição dos médicos pelo
território brasileiro revela profunda
desigualdade, com contrastes marcantes
entre regiões como a Sudeste, bem
atendida, e as regiões Norte e Nordeste
ainda com inúmeras carências.

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

4, 2, 3, 1.

B)

3, 1, 4, 2.

C)

2, 1, 4, 3.

D)

2, 4, 1, 3.

13.

O afastamento do Reino Unido da União
Europeia, que ficou conhecido como Brexit, foi
aprovado em plebiscito em junho de 2016, depois
de longas polêmicas acerca das campanhas
relacionadas ao movimento. Sobre o Brexit, é
correto afirmar que
A)

se trata de um movimento político realizado
pelo Reino Unido, que se afasta da União
Europeia para liderar uma cooperação
internacional mútua de países emergentes.

B)

acentua a tendência cada vez maior do Reino
Unido de expandir suas relações comerciais
globais, principalmente ao sair da União
Europeia e dominar outros continentes.

C)

D)

é um movimento que questiona a globalização e
o internacionalismo liberal, defendendo, em seu
lugar, um forte regionalismo ou o fechamento
comercial de fronteiras nacionais.
demarca o ressurgimento radical de ideias
derivadas do liberalismo econômico no Reino
Unido, que busca se afastar da União Europeia,
em função do programa governamental
socialdemocrata dos países que formam esse
bloco.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

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

V, V, F, F.

B)

F, F, V, F.

C)

F, V, F, V.

D)

V, F, V, V.
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16.

A China é reconhecida por ser o maior país do
mundo em quantitativos demográficos e por ter a
terceira maior extensão territorial do mundo. Além
disso, outros aspectos que lhe conferem notoriedade
são seu intenso crescimento econômico e sua
crescente atuação política, que tornam o país um
importante ator no cenário internacional.
Considerando algumas características da China,
atente para as seguintes afirmações:
I.

Apesar de ser um dos maiores países do
mundo em termos de área, a China enfrenta
problemas em relação aos seus recursos
naturais, pois boa parte de seu território é
ocupada por extensos desertos, além de
áreas montanhosas muito acidentadas.

II.

Desde o segmento de fontes energéticas
renováveis, principalmente solar, no Chile,
passando pelo pré-sal e infraestrutura no
Brasil e pelo shale gas nos Estados Unidos, a
China tem realizado investimentos no
continente americano visando ampliar sua
zona de influência global e atender seus
interesses comerciais e estratégicos por
meio de suas empresas estatais.

III.

A China integra o BRICS, grupo dos
principais países em desenvolvimento
composto também por Brasil, Rússia, Índia e
África do Sul, que funciona como um
agrupamento geopolítico e geoeconômico de
apoio aos Estados Unidos.

18. A recente complexidade assumida pela
urbanização brasileira representa muito bem o
conjunto de diversidades das formas e processos
socioespaciais contemporâneos. Acerca desse tema,
é correto afirmar que
A)

a ocupação urbana do território brasileiro tem
como um de seus traços característicos a
distribuição de suas metrópoles em uma faixa
de até 100 quilômetros do litoral.

B)

a extensão da urbanização brasileira contribui
para uma ocupação esparsa do País por
atividades de caráter urbano, que resulta numa
dispersão desse processo em escala territorial.

C)

no contexto da urbanização brasileira do século
XXI, as cidades dependem economicamente do
campo, principalmente porque a produção do
agronegócio ainda responde pela maior parte
das exportações do País.

D)

a articulação de cidades no Brasil obedece uma
lógica de hierarquia pautada no tamanho das
formas urbanas, o que conforma uma rede de
relações definida em função da proximidade
geográfica.

Está correto o que se afirma em

19. As últimas décadas são de transformações no
modo de vida e na geração de riquezas das cidades
do Nordeste do Brasil. No que concerne a esse
conjunto de mudanças, assinale a afirmação
verdadeira.

A)

I e II apenas.

A)

B)

I e III apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

Nas grandes e médias cidades, o crescimento
econômico e a modernização tecnológica são
seletivos, não conseguindo atender de igual
forma todos os habitantes que fazem parte do
mesmo mercado, porém, com os mais
diferentes níveis de capital, organização e
tecnologia.

B)

A primazia de cidades médias como Campina
Grande, Mossoró e Feira de Santana se
acentua, tornando-as centro de controle da vida
econômica de seus respectivos estados,
rebaixando o tradicional comando exercido por
cidades como João Pessoa, Natal e Salvador.

C)

As condições socioambientais em metrópoles
como Recife e Fortaleza deram saltos
qualitativos e um modelo de desenvolvimento
sustentável foi adotado, o que promoveu
benefícios sociais e uma maior conservação dos
recursos naturais.

D)

As políticas de desenvolvimento contemplaram
a região, o que, nas maiores cidades, resultou
na diminuição do uso especulativo do solo e na
redução das assimetrias socioespaciais.

17.

No que tange à exploração de petróleo como
matéria-prima e como recurso energético, assinale a
afirmação verdadeira.
A)

B)

Ocorre um processo controlado de extração de
jazidas na terra e no mar, porém, os acidentes
com escape de material radioativo para a
atmosfera causam distúrbios socioambientais
imediatos e a longo prazo.
Possui alto potencial de impactos ambientais
que são resultantes de sua exploração e
produção industrial, sendo capaz de causar a
morte de animais e plantas, além de
comprometer a qualidade do solo, do ar e das
águas.

C)

A produção de energia e de matéria-prima é
limpa, mas há impactos ambientais marcantes,
tais como a emissão de ruído, o impacto visual
e as interferências eletromagnéticas em
pessoas.

D)

Esse tipo de exploração não acumula resíduos
poluentes e o potencial de produção é igual em
todos os tipos de formação geológica.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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20.

Considerando a paisagem e a formação
territorial do estado do Ceará, é correto afirmar que
A)

em função das precariedades socioeconômicas
impostas pelas condições históricas de
semiaridez, não há incorporação de novos
padrões modernos na agricultura cearense.

B)

durante a fase de ocupação do território, a
partir da agroindústria canavieira, destacou-se
a utilização de força de trabalho escrava e uma
acumulação com forte dependência do mercado
externo.

C)

além de estimular o povoamento de parcelas do
sertão semiárido, a cultura algodoeira
desenvolveu a indústria têxtil, atrelando
agricultura e atividade manufatureira no
estado.

D)

os litorais cearenses sempre se apresentaram
como espaços de lazer e consumo, de onde
partiram as primeiras ocupações de
portugueses para posterior desbravamento do
sertão semiárido.

C)

teve como causa direta a invasão das tropas
francesas ao território português como forma
de forçar a adesão do país luso ao bloqueio
continental.

D)

somente foi realizada como forma de garantir o
cumprimento do tratado de Fontainebleau,
assinado com a França, que garantia a
mudança para o Brasil no caso de ameaça
espanhola a Portugal.

23. Diversas características culturais marcaram o
Brasil durante o Segundo Reinado (1840-1889),
dentre as quais destacou-se
A)

o predomínio de uma literatura de construção
da identidade nacional, como o romantismo
indianista de José de Alencar e Gonçalves Dias.

B)

a realização da Semana de Arte Moderna,
também chamada de Semana de 22, que
ocorreu em São Paulo e congregou grandes
nomes do modernismo.

C)

o surgimento de uma literatura que unia o
lirismo à crítica social e ao realismo fantástico e
que tinha em Jorge Amado e Dias Gomes seus
grandes ícones.

D)

o aparecimento de grupos teatrais como o
Oficina e o Arena, que davam ênfase aos
autores nacionais e usavam a arte para criticar
a situação do País.

PROVA IV - HISTÓRIA
21.

Antes da chegada dos portugueses às terras
americanas,
A)

havia dois grupos étnicos habitando a região
hoje chamada Brasil: os Tupis e os Tapuias.

B)

uma variedade de comunidades nativas,
etnicamente diferentes, espalhava-se pelo
território da futura América portuguesa.

C)

falavam-se alguns poucos dialetos, variantes de
uma mesma língua geral, o Nheengatu, apesar
de existir um grande número de grupos
indígenas.

D)

havia uma só sociedade indígena vivendo em
harmonia, igualitarismo e paz; desconhecia-se
a violência da guerra, trazida para cá pelos
europeus.

24. Durante o período da República Velha no
Brasil (1889-1930), uma prática que garantia os
resultados eleitorais favoráveis aos candidatos que
contavam com o apoio dos governantes era
conhecida como
A)

Embargo de Candidatura, processo movido nos
Tribunais Regionais Eleitorais que impedia a
inscrição de chapas formadas por adversários
políticos do governo.

B)

Voto de Cabresto, que era o domínio do voto
dos operários e trabalhadores urbanos em geral
através do controle das forças sindicais pelo
Estado.

C)

Comissão de Verificação de Poderes, que
garantia a eleição dos candidatos apoiados pela
política dos governadores, através da ‘degola’
dos políticos opositores.

D)

Bipartidarismo, sistema que admitia apenas a
existência de dois partidos políticos, um
representante do governo, a ARENA e outro a
oposição permitida, o MDB.

22.

Sobre a transferência da Corte portuguesa
para o Brasil em 1808, é correto afirmar que
A)

B)

ocorreu sem nenhum transtorno para a
população do Rio de Janeiro, que recepcionou
os nobres portugueses de forma planejada, sem
que fossem necessárias grandes mudanças na
cidade.
foi provocada pela ameaça inglesa de invasão
ao Brasil, caso Portugal aderisse ao Bloqueio
Continental ao comércio britânico, imposto por
Napoleão Bonaparte no decreto de Berlim,
emitido em 1806.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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25.

Relacione, corretamente, os movimentos
sociais da Primeira República com suas respectivas
descrições, numerando os parênteses abaixo de
acordo com a seguinte indicação:
1. Cangaço

C)

defendiam a ideia de que o governo varguista
deveria romper com as potências do Eixo e
apoiar o crescente movimento expansionista do
capitalismo dos EUA sobre a Europa e a
América Latina.

D)

eram ligadas ao pensamento conservador e
anticomunista, representavam ideais do
fascismo e contavam com o apoio de parte do
clero da Igreja Católica.

2. Canudos
3. Contestado
4. Revolta da Chibata
(

)

Ocorrido no sertão da Bahia, sob liderança
de um beato cearense, a comunidade por
ele organizada foi destruída após ser
atacada pela quarta expedição militar que
contava com cerca de 7 mil soldados.

(

)

Iniciado no século XIX, esse movimento
que durou até a década de 1940 era
formado por homens armados que agiam
principalmente no nordeste brasileiro;
alguns grupos atuavam sob mando dos
poderosos e outros eram independentes.

(

)

Rebelião dos marinheiros, em sua maioria
negros e mestiços, contra os castigos
corporais a que eram submetidos pelos
oficiais, também reivindicavam melhores
salários e folgas semanais.

(

)

Movimento liderado por beatos, ocorrido
na região Sul do Brasil, e que teve como
pano de fundo a disputa por território
entre dois estados, o interesse de grandes
companhias e o fanatismo religioso.

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

3, 1, 2, 4.

B)

2, 1, 4, 3.

C)

1, 3, 4, 2.

D)

4, 3, 1, 2.

26.

Com o advento do Estado Novo, instituído por
Getúlio Vargas em novembro de 1937, a Ação
Integralista Brasileira (AIB), fundada por Plínio
Salgado e as organizações criadas pelo cearense
Severino Sombra – a Legião Cearense do Trabalho
(LCT) e a Campanha Legionária – foram fechadas
pelo governo ditatorial. Sobre essas organizações, é
correto dizer que
A)

B)

representavam os interesses dos movimentos
operários ligados à corrente anarquista do
sindicalismo, introduzida no Brasil desde a
década de 1910 por imigrantes europeus,
sobretudo italianos e espanhóis.
estavam a serviço do movimento de
internacionalização do comunismo, liderado
pelo Partido Comunista Soviético após a
ascensão de Stalin subsequente à morte de
Lenin.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

27.

Atente para o seguinte excerto:

“Surgindo em 25 de maio de 1870 a primeira
sociedade libertadora na província do Ceará – a de
Baturité e, posteriormente, em 25 de junho do
mesmo ano, a de Sobral, denominada Sociedade
Manumissora Sobralense. Ambas compostas, na sua
grande maioria, por indivíduos pertencentes aos
setores médio e alto da sociedade cearense. Em
1879 surge a Sociedade Perseverança e Porvir,
fundada por 10 sócios [...]. Essa sociedade foi a
progenitora da Sociedade Cearense Libertadora
(S.C.L), fundada um ano depois”.
CAXILÉ, Carlos Rafael V. Olhar que Enxerga Além das
Efemérides: o Movimento [...] na Província do Ceará
(1871-1884). Anais do XVII Encontro Regional de História
– O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a
10 de setembro de 2004, p.3-4.

Sobre essas sociedades libertadoras surgidas na
província do Ceará a partir da década de 1870, é
correto afirmar que
A)

tratavam da libertação da província do controle
administrativo da província de Pernambuco, a
que o Ceará esteve submisso desde o fim das
capitanias hereditárias.

B)

lutavam pela autonomia da província que,
juntamente às províncias do Rio Grande do
Norte, Paraíba e Pernambuco formariam uma
república de nome Confederação do Equador.

C)

tinham por missão promover o abolicionismo
através de ações como a alforria de escravos e
a divulgação de seus ideais políticos, sociais e
econômicos através da atividade de imprensa.

D)

apoiavam o movimento republicano nascido em
São Paulo e que defendia a imediata
substituição do governo monárquico de
D. Pedro II por um governo republicano eleito
pelo voto universal masculino.

28. Leia atentamente o seguinte excerto: “[...] a
luta pela anistia envolveu amplos setores da
sociedade e, em 1978, com o apoio da Igreja
Católica, da OAB e da ABI foi fundado o CBA
(Comitê Brasileiro pela Anistia), no Rio de Janeiro.
[...] a campanha tomou fôlego em torno da bandeira
da ‘anistia ampla, geral e irrestrita’, passando a ser
incluída nas plataformas de lutas de todos os
movimentos sociais. [...]”.
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HABERT, Nadine. A década de 70: apogeu e crise da
ditadura militar brasileira. São Paulo: Ática, 1996.

Sobre esse movimento pela anistia, é correto
afirmar que
A)

B)

C)

D)

iniciado no governo Geisel, somente com o Gal.
Figueiredo uma lei de anistia foi aprovada, esta,
inicialmente, era bastante restritiva aos
adversários do regime militar e muito benéfica
aos militares.
ocorreu no final do governo ditatorial de Getúlio
Vargas e exigia o perdão aos inimigos políticos
do regime que estavam em prisões no Brasil ou
que haviam sido expulsos e viviam no exílio.
se refere ao processo que anistiou os
participantes dos movimentos camponeses
aprisionados pelo regime de João Goulart por
lutarem pela realização de uma reforma agrária
no Brasil.
aconteceu logo no início do governo militar,
ainda sob a presidência do Marechal Castello
Branco, e tinha por objetivo perdoar os
militares que se opuseram ao movimento de
deposição de João Goulart.

e a dificuldade dos partidos de exprimir
reivindicações. [...]”
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995,
p.509.

Considerando o excerto acima e o que se sabe sobre
esse movimento, é correto afirmar que
A)

o fracasso do movimento em conseguir eleições
diretas para presidente da república se deu pela
não participação dos partidos políticos naquele
momento histórico.

B)

apesar do grande envolvimento popular, de
artistas e esportistas e do apoio de lideranças
políticas de partidos de oposição, o movimento
foi derrotado no Congresso pela maioria do
PDS, ligada ao governo militar.

C)

o sucesso da campanha das Diretas Já, resultou
na eleição direta do Presidente Tancredo Neves,
que venceu, em segundo turno, o candidato dos
militares, Paulo Maluf do PDS, partido que se
originou da ARENA.

D)

o Movimento das Diretas Já não logrou êxito
devido à falta de apoio da sociedade civil e
sobretudo dos movimentos sociais e dos
artistas, que preferiram silenciar ao invés de ir
às ruas pedir por eleições diretas.

29.

Os “governos dos coronéis” no Ceará
ocorreram durante o regime militar instalado após o
golpe militar de 1964. Sobre este período da história
cearense, é correto afirmar que
A)

B)

C)

D)

todos os governantes cearenses do período
entre 1964 e 1985, Virgílio Távora, Plácido
Castelo, César Cals, Adauto Bezerra e Gonzaga
Mota eram militares.
apenas no governo de Lúcio Alcântara (20032006) o governo dos coronéis chegou ao fim,
pois este rompeu com o coronel Adauto Bezerra
e formou sua própria corrente política.
Não há correlação entre o governo dos coronéis
e o militarismo que predominava nacionalmente
entre os anos de 1964 e 1985: o título coronel
era dado a todo chefe político que era
latifundiário.
eleito após o Acordo dos Coronéis, o governo
Gonzaga Mota (1983-1987) rompeu com os
coronéis, a partir da adesão do governador aos
empresários da FIEC, entre os quais se
destacava Tasso Jereissati.

31. As principais características do Feudalismo são
as relações de dependência e fidelidade. A doação
do feudo se concretizava com um juramento por
meio do qual o nobre se comprometia a
A)

respeitar e amar o seu vassalo.

B)

pagar o direito de usufruto.

C)

proteger e auxiliar militarmente o outro.

D)

proporcionar isenção no pagamento de tributos.

32. No que diz respeito aos Maias, Astecas e
Incas, considere as seguintes afirmações:
I.

II.

III.

30.

Atente para o que diz Boris Fausto a respeito
do Movimento das Diretas Já:
“Daí para frente, o movimento pelas diretas foi além
das organizações partidárias, convertendo-se em
uma quase unanimidade nacional. Milhões de
pessoas encheram as ruas de São Paulo e do Rio de
janeiro, com um entusiasmo raramente visto no
país. A campanha das “diretas já” expressava ao
mesmo tempo a vitalidade da manifestação popular

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

Tendo a elite formada por nobres e
sacerdotes, a sociedade maia caracterizavase pela hierarquia.
A cidade asteca Tecnochtitlán resistiu aos
espanhóis e manteve a sua autonomia até
1521.
A capital inca ficou famosa por suas
construções planejadas e seus templos
decorados.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.
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33.
A)

o falecimento de Maomé em Medina no ano
632.

B)

o nascimento do profeta Maomé na tribo
Coraixita em 570.

37. A parte da África localizada ao sul do equador
foi habitada por povos cuja língua falada pertencia a
um tronco linguístico com dezenas de famílias e
cerca de 470 línguas, as quais atualmente são
faladas por aproximadamente 100 milhões de
pessoas em territórios como o Congo, Angola e
Moçambique. Por extensão, os povos que falam
essas línguas são chamados de

C)

a revelação divina recebida por Maomé em 580.

A)

bantos.

D)

a saída de Maomé da cidade de Meca no ano
622.

B)

mbanza longos.

C)

malinezes.

D)

congolezes.

O acontecimento marcante a partir do qual os
muçulmanos passaram a contar o ano I do seu
calendário foi

34.

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir sobre o Mali:
(

)

Há abundante documentação escrita sobre
o Império Mali.

(

)

Há poucos vestígios arqueológicos da
civilização Mali.

(

)

Os relatos do viajante Ibn Battuta
registram o Império Mali.

(

)

Os griots são fontes orais e ajudam a
conhecer melhor a história Mali.

38. Entre os anos de 1780-1781 Tupac-Amaru
liderou a maior rebelião indígena da América. Hoje
ele é considerado o herói nacional e precursor da
independência do
A)

Haiti.

B)

México.

C)

Peru.

D)

Chile.

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

V, F, F, V.

B)

V, F, V, F.

C)

F, V, V, V.

D)

F, V, F, F.

39. Os pensadores iluministas do século XVIII
difundiram ideias liberais que ganharam força com a
Revolução Francesa e a Independência dos Estados
Unidos, e firmaram-se com as Revoluções de 1848.
No século XIX, o liberalismo defendia os interesses
da
A)

classe operária.

O principal porto do Congo localizava-se em
Mpinda, de onde milhares de pessoas foram
embarcadas como escravos da África para a
América. Após 1665, o medo tomou conta da
população congolesa com a introdução do comércio
escravagista para o outro lado do Atlântico pelos

B)

burguesia.

C)

imprensa.

D)

elite industrial.

A)

franceses.

B)

holandeses.

40. A Guerra do Paraguai (1865-1870), o maior
conflito bélico da América do Sul, começou com

C)

ingleses.

A)

a ofensiva paraguaia contra o Brasil e a
Argentina.

D)

portugueses.

B)

o ataque a navios da Grã-Bretanha no Rio da
Prata.

C)

a quebra do acordo com a Tríplice Aliança.

D)

o fechamento do comércio fluvial na região
platina.

35.

36.

Na China, desde o século XI existe a
impressão de livros. Assinale a opção que
corresponde às técnicas criadas pelos chineses.
A)

ideograma e desenho

B)

xilogravura e tipografia

C)

escritas cuneiforme e kanji

D)

caligrafia e mandarim

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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