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HUMANIDADES

EXAME DE SELEÇÃO PARA MUDANÇA DE CURSO,
TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA INTERNA,
TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA EXTERNA E
INGRESSO DE GRADUADOS

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Aplicação: 06 de outubro de 2019
Início: 9 horas
Término: 12 horas

Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: ______________
Nome de sua mãe: ___________________________________________________________________________

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

Cultive-se o dom de servir.

ATENÇÃO!
Este caderno de Prova de Conhecimentos Gerais/Humanidades contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Matemática – 10 questões;
 Geografia e História – 30 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local apropriado da sua
folha de respostas, o número 4,
que é o número do gabarito desta
prova e 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 PROVA.
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 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 50 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 da Prova de Conhecimentos Gerais será da inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Exame de Seleção para Mudança de Curso, Transferência Facultativa Interna/Externa e Ingresso de
Graduados 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 13 horas do dia 06 de outubro de 2019 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir do dia 11 de outubro de 2019.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Exame de Seleção para Mudança de Curso,
Transferência Facultativa Interna/Externa e Ingresso de Graduados.
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 a alínea g do inciso I do subitem 5.18 do Edital que rege o Exame de Seleção para Mudança de Curso,
Transferência Facultativa Interna/Externa e Ingresso de Graduados.
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 Exame de Seleção para Mudança de Curso, Transferência Facultativa
Interna/Externa e Ingresso de Graduados, de acordo com a alínea k do inciso I do subitem 5.18 do Edital que o rege.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
O número
doegabarito
deste
caderno de
prova é 4. sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da Página
presença
receber seu
documento
de identidade,
folha de2
respostas.
17.Os recursos relativos à Prova de Conhecimentos Gerais deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas
no endereço eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
O homem das rosas
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“Porque todos os dias temos diversas
razões para descrer e mesmo desistir do ser
humano, e porque a gente sabe que se
descrer ou desistir de vez dos nossos
semelhantes aí é que a vida perderá mesmo
o sentido, por causa disto é que torno público
o que uma amiga minha e leitora dessas
crônicas, lá nos Estados Unidos, me narrou.
Ela é uma médica brasileira que há mais de
vinte anos vive em Iowa, um estado no meiooeste norte-americano no qual, por
coincidência, também vivi. Portanto, quando
Mônica Hanson me escreveu o que aqui vou
cronicando, fui-me sentindo na paisagem
interiorana daquele estado cheio de fazendas
de milho e vi alguns bons sentimentos
florescerem em mim.
É que os jornais lá publicaram um fato
real revelando o lindo, simples e raro segredo
de um cidadão que acabara de morrer. Todo
dia, a toda hora está morrendo gente. E nem
por isto suas vidas vão para os jornais. Todos
nós guardamos segredos. Alguns são
egoístas e inconfessáveis, mas aquele
homem tinha um segredo. Ele era o “homem
das rosas”.
Ela é quem conta: “Quando ele andava
nos lugares (barbearia, igreja, restaurante,
supermercado) e escutava histórias de
alguém que estava passando uma hora difícil,
por doença, perda de alguém, de emprego,
etc, etc, anonimamente, ele enviava uma
rosa para a pessoa. Ao morrer, havia
enviado, se não me falha a memória, seis mil
rosas! E tinha um pacto com a florista da
cidade para ela não divulgar o seu nome, um
segredo que ela guardou (não é um tesouro
isso??) até que a mulher do homem resolveu
contar a história no dia do seu enterro. A
última rosa que ele enviou foi para a sua
mulher. Disse que para ela reservava a rosa
mais bela! Não é de arrepiar?”
Sim, é também de se invejar.
Isto posto, ela ainda acrescenta que,
em Iowa, há outro indivíduo anônimo que
todo ano decora três pinheiros que ficam à
margem de uma estrada conhecida. Em pleno
natal, de repente, há aquela manifestação de
luzes em meio à neve. Para incentivar gestos
parecidos, o jornal da cidade tem um espaço
para noticiar coisas que pessoas fazem
espontaneamente em favor de outros e da
comunidade.
Quer dizer, nem tudo está perdido.
Sei que as pessoas andam muito
assustadas e não interferem para socorrer o
outro, nem quando este foi assaltado ou

O número do gabarito deste caderno de prova é 4.
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atropelado. É como se todos já estivéssemos
também tão atropelados e assaltados, que
não aguentássemos ver ou socorrer vítimas.
Enquanto houver uma pessoa que
mande, desinteressada e anonimamente,
uma rosa para alguém que dela necessite ou
a mereça, ainda haverá esperança de que
nem tudo secou em nós.
Sei que alguém pode resmungar, “mas
que coisa mais piegas!”. Talvez seja, mas
também é verdade que a aspereza de nossas
vidas fez com que embotássemos os
sentidos, que tivéssemos vergonha de nossos
sentimentos e emoções, no entanto oferecer
uma rosa seria tão simples. Tão simples e
urgentemente necessário.
Affonso Romano de Sant’ana

01.

De acordo com o texto O homem das rosas, é
correto afirmar-se que
A)

o segredo do homem das rosas é que ele
mandava rosas para qualquer pessoa do estado
de Iowa.

B)

os atos de solidariedade dos dois homens de
Iowa se originaram dos incentivos do jornal da
cidade.

C)

a amiga do cronista, a florista e a mulher do
homem das rosas guardavam o segredo do
envio das rosas.

D)

as pessoas ficaram emocionalmente presas e
secas por causa da rispidez da vida difícil.

02.

A profissão de “Mônica Hanson” é

A)

médica.

B)

agricultora.

C)

florista.

D)

psicóloga.

03.

Observe a relação entre a forma e o sentido
das seguintes palavras:
I.
II.
III.

“Porque” (linha 01) — consequência;
“se” (linha 34) — condição;
“Para” (linha 49) — finalidade.

Estão corretas as correspondências contidas em
A)

I e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.
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04.

Sobre acentuação gráfica, é correto dizer-se

que
A)

B)
C)

D)

as formas “público” (linha 06), “médica” (linha
09) e “história” (linha 39), sem o acento,
funcionam como verbos.
o verbo “descrer” (linha 02), na terceira pessoa
do plural do indicativo presente, tem acento.
as palavras “egoístas” e “inconfessáveis” (linha
24) são acentuadas pela mesma regra
gramatical.
os verbos derivados do infinitivo da forma “tem”
(linha 50), por exemplo, conter, recebem o
acento agudo na terceira pessoa do plural do
indicativo presente.

05.

Sobre a estrutura e a formação das palavras, é
correto revelar-se que
A)
B)

08.

Faz o plural como “cidadão” (linha 20) a
palavra
A)

alemão.

B)

anfitrião.

C)

escrivão.

D)

pagão.

09.

O emprego do prefixo da palavra
“supermercado” (linha 29), com hífen, está correto
nas palavras
A)

super-aquecimento e super-campeão.

B)

super-crítico e super-estimar.

C)

super-herói e super-requintado.

D)

super-proteção e super-simples.

“amiga” (linha 07) e “leitora” (linha 07) têm
vogal temática.

10.

“barbearia” (linha 28) e “supermercado” (linha
29) são compostas por aglutinação.

A)

amiga do cronista.

B)

agricultora da fazenda.

C)

mulher do homem das rosas.

D)

florista da cidade.

C)

“esperança” (linha 64) e “aspereza” (linha 68)
são derivadas por prefixação.

D)

“sentimentos” (linha 71) e “urgentemente”
(linha 73) são derivadas por sufixação.

O pronome “ela”, tanto na linha 27, quanto na
linha 44, faz referência à

MATEMÁTICA

06.

A concordância da forma verbal “publicaram”
(linha 18) está correta na seguinte frase:
A)

Cada um dos habitantes de Iowa publicaram
notícias estimulantes.

B)

Publicaram-se coisas espontâneas no jornal de
Iowa.

C)

O jornal da cidade dos homens solidários
publicaram boas notícias.

D)

Quem dos jornalistas publicaram tanta matéria
emocionante?

07.

11.

Em uma pesquisa realizada entre os habitantes
de uma certa cidade, verificou-se que 20% têm casa
própria, 32% têm automóvel e 12% têm casa própria
e automóvel. Assim, é correto afirmar que o
percentual dos que não têm casa própria nem
automóvel é
A)

10%.

B)

50%.

C)

41%.

D)

60%.

O adjetivo “assustadas” (linha 56) revela

A)

uma característica própria das pessoas a que ele
se refere.

B)

um estado passageiro das pessoas a que ele se
refere.

C)

o modo como as pessoas andam por causa da
vida difícil.

D)

a certeza do medo das pessoas para enfrentar a
vida.

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

Observe a seguinte figura que representa um
edifício que tem 12 m de altura e uma escada que se
liga ao topo desse edifício, tendo sido colocada a 9 m
da base do mesmo.

RASCUNHO

Sabendo que a altura do prédio forma um ângulo de
90° com o terreno, é correto afirmar que o valor do
comprimento da escada, em metros, é
A)

13.

B)

15.

C)

14.

D)

16.

13.

Dados os conjuntos A = {x ∈ R / 6 ≤ x < 9} e
B = {x ∈ R / 7 < x ≤ 9}, é correto afirmar que os
valores de A ∪ B e B – A são, respectivamente,
A)

{x ∈ R / 6 ≤ x ≤ 9} e {9}.

B)

{x ∈ R / 6 < x < 9} e {x ∈ R / 7 < x}.

C)

{x ∈ R / 7 ≤ x ≤ 9} e {x ∈ R / 6 ≤ x < 7}.

D)

{x ∈ R / 6 ≤ x < 9} e {x ∈ R / 6 < x < 9}.

14.

Considerando-se os conjuntos
A = {–2, –1, 0, 1, 2} e B = {–5, –3, –1, 1, 3, 5}, e
a função f : A → B, tal que f (x) = 1 – 2x, é correto
dizer que f é
A)

injetora somente.

B)

sobrejetora somente.

C)

bijetora.

D)

não é injetora nem sobrejetora.

15.

Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} e
B = {–6, –5, –4, –3, –2, –1, 0} e a relação
R = {(x, y) | x + y = 0, x∈A, y∈B}. O domínio e a
imagem de R são, respectivamente,
A)

{0} e {0}.

B)

{0, 1, 2, 3, 4, 5} e {–6, –5, –4, –3, –2, –1, 0}.

C)

{–5, –4, –3, –2, –1, 0} e {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

D)

{0, 1, 2, 3, 4, 5} e {–5, –4, –3, –2, –1, 0}.

O número do gabarito deste caderno de prova é 4.
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16.

Observe atentamente as figuras a seguir.

20.

Na construção de um muro que terá 40 metros
de comprimento, em 3 dias foram construídos 12
metros de comprimento desse muro. Supondo que o
trabalho continuará a ser feito no mesmo ritmo, o
número de dias em que o restante do muro será
construído é
A)

9.

B)

8.

C)

7.

D)

6.

RASCUNHO
Sabendo que os triângulos acima são semelhantes, é
correto concluir que o valor de x, em cm, é
A)

24.

B)

16.

C)

20.

D)

8.

17.

Um taxista cobra R$ 4,50 por corrida mais
R$ 1,50 por km percorrido. Utilizando o mesmo
padrão de cobrança, esse taxista receberá, por uma
corrida de 15 km, o valor de
A)

R$ 22,50.

B)

R$ 28,50.

C)

R$ 27,00.

D)

R$ 17,50.

18.

Se 2 é raiz de p(x) = x² – mx + 8, pode-se
afirmar corretamente que o valor de m em p(x) é
A)

6.

B)

4.

C)

7.

D)

5.

19.

Um comerciante aplica seu capital sob regime
de juros simples, a uma taxa de 2% a.m. Após 10
meses do início dessa aplicação, o capital e juros
somados atingem o valor de R$ 12.000,00. Assim, é
correto concluir-se que o capital aplicado foi de
A)

R$ 1.200,00.

B)

R$ 10.000,00.

C)

R$ 11.000,00.

D)

R$ 10.200,00.

O número do gabarito deste caderno de prova é 4.
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GEOGRAFIA
21.

No Brasil, o processo de produção espacial e
povoamento do território sempre esteve ligado às
questões de mobilidade interna da população. Nesse
sentido, compreende-se que as migrações
intrarregionais

24.

O ritmo de crescimento da população mundial
não é uniforme, passando por algumas fases mais
lentas e outras mais rápidas. As tentativas de
explicar o crescimento da população resultaram em
algumas teorias demográficas, dentre as quais se
encontra a Teoria Reformista, que defende, entre
outras coisas, a ideia de que
A)

a causa da miséria é a elevada natalidade.

B)

são deslocamentos diários de bairros periféricos
para as áreas centrais das cidades.

o estado deve impor políticas de controle de
natalidade.

C)

C)

não apresentam relação com o êxodo rural ou
com os problemas urbanos brasileiros.

a consequência da miséria é a elevada
natalidade.

D)

D)

se caracterizam pela movimentação de pessoas
dentro da mesma região.

o crescimento populacional ocorre em
progressão geométrica.

A)

representam o deslocamento de pessoas entre
as regiões brasileiras.

B)

25.
22.

Considerando os principais tipos de blocos
econômicos e suas características, é correto dizer
que o bloco econômico no qual os países membros
definem uma tarifa de importação comum, externa
ao bloco, em relação aos países que não fazem parte
dessa união é conhecido como
A)

área de livre comércio.

B)

união aduaneira.

C)

mercado comum.

D)

união econômica e monetária.

23.

Os conflitos agrários no Brasil ocorrem desde o
período colonial e envolvem uma complexidade
própria, com agentes e interesses os mais diversos.
Considerando os conflitos agrários no Brasil, analise
as seguintes afirmações:
I.

A modernização da agricultura no Brasil
ainda possui um caráter excludente e
concentrador de terras e riquezas.

II.

No Brasil, os conflitos no campo ainda
envolvem a disputa por terra, conflitos de
ordem trabalhistas e conflitos pela água.

III.

Os conflitos pela posse e propriedade da
terra ocorrem de forma isolada na região
Norte do país e são marcados pelas mais
variadas formas de violência.

A maioria das cidades brasileiras sofre com
questões de planejamento muitas vezes associadas a
ocupações desordenadas que resultam em locais sem
infraestrutura básica adequada. O processo de
revitalização desses espaços urbanos, onde ocorre
uma espécie de ressignificação, com a interferência
inequívoca do Estado, é conhecido como
A)

gentrificação.

B)

conurbação.

C)

territorialização.

D)

segregação.

26.

Durante o processo de ciclagem em grande
escala da água através dos diversos ambientes, a
água possui um ciclo curto e outro longo que está
associado à
A)

dinâmica externa e formação de nuvens.

B)

dinâmica interna, reações de hidrolise e
intemperismo.

C)

radiação solar e gravidade.

D)

formação de chuvas, processos fotoquímicos e
produção de biomassa.

27.

Está correto o que se afirma somente em

Considerando que o comportamento e a
interação entre temperatura, umidade e pressão, e
fatores geográficos contribuem para a formação dos
tipos de clima, é correto afirmar que a temperatura

A)

I e III.

A)

B)

II.

é representada nas cartas sinóticas pelas
isóbaras.

C)

I e II.

B)

quando baixa, provoca o aumento da energia
cinética.

D)

III.

C)

varia com a latitude e a altitude na troposfera.

D)

na superfície, aumenta das baixas para as altas
latitudes.

O número do gabarito deste caderno de prova é 4.

Página 7

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
EXAME DE SELEÇÃO PARA MUDANÇA DE CURSO, TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA INTERNA/EXTERNA E INGRESSO DE GRADUADOS – 2018
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – HUMANIDADES – REALIZADA EM 06/10/2019

28.

De maneira geral, ao processo que tem como
resultado a geração do vento, como consequência do
deslocamento do ar de uma área de alta pressão
para outra de baixa pressão, dá-se o nome de
A)

convecção.

B)

advecção.

C)

condução.

D)

precipitação.

29.

Distribuindo-se na atmosfera e na parte
superficial da crosta até uma profundidade de 10 km
abaixo da superfície, a água, por ser a substância
mais abundante na superfície da Terra, participa da
maioria dos processos modeladores, pela dissolução
e transporte de partículas. Considerando as reservas
superficiais de água no planeta, é correto dizer que
A)

toda a água doce do planeta corresponde a
aproximadamente 10% do total.

B)

a maior área espacial corresponde a geleiras e
água doce.

C)

nos continentes, a precipitação é menor do que
a evapotranspiração.

D)

aproximadamente 97% do total da água
superficial está nos oceanos.

32.

A escala também é uma relação de proporção
entre a distância real e a distância mensurada nas
representações cartográficas que são utilizadas para
várias finalidades no cotidiano. Sobre esse elemento,
presente nas representações cartográficas, é correto
afirmar que
A)

a distância entre dois pontos em um mapa é
dada por Dxd.

B)

na escala numérica, o denominador representa a
área real.

C)

na escala de 1:100 000, ocorre uma redução de
100 mil vezes.

D)

na escala de 1:2 000 000, as ruas de um bairro
ficam bem representadas.

33.

As diferentes tipologias climáticas são fruto da
interação dinâmica e cíclica entre os sistemas
oceano-continente-atmosfera e se materializam
espacialmente na paisagem. Considerando o clima
tropical inserido nesse contexto, é correto dizer que
dentre suas principais características estão
A)

os verões secos com temperaturas máximas de
20 °C e invernos chuvosos em países como Chile
e África do Sul, que têm esse clima presente em
parte do seu território.

B)

a abrangência das regiões sul e sudoeste da
Austrália e o fato de ocorrer em regiões
localizadas entre 40º ao norte e sul do Equador.

C)

os baixos índices de chuva, umidade do ar
menor do que 10% em todos os meses do ano,
grande amplitude térmica e elevadas
temperaturas.

D)

o fato de estar presente em regiões como o
sudeste da Ásia, parte central da África e norte
da Austrália.

30.

Em um mapa turístico da cidade de Fortaleza,
a distância, em centímetros, entre um determinado
ponto do bairro Messejana e o Aeroporto
Internacional de Fortaleza é de 24 centímetros.
Sabendo que a distância real é igual a 12
quilômetros, pode-se concluir acertadamente que a
escala desse mapa é de
A)

1:50 000.

B)

1:5000.

C)

1:55 000.

D)

1:550.

31.

Considerando a significativa diversidade
paisagística do estado do Ceará, no que diz respeito
a sua compartimentação geológica, geomorfológica e
geoambiental, é correto afirmar que
A)

a bacia do Araripe, geologicamente, é mais
recente do que o litoral.

B)

sua maior expressão espacial corresponde à
depressão sertaneja.

C)

a região do sertão central corresponde a um
grande planalto sedimentar.

D)

a região do maciço de Baturité é formada por
vegetação halófita.

O número do gabarito deste caderno de prova é 4.

34.

As florestas de araucária predominam na
região Sul e partes da região Sudeste do Brasil,
tendo a temperatura como um dos seus principais
fatores de ocorrência. A região onde esse complexo
vegetal ocorre
A)

predomina o clima tropical, marcado pela
ocorrência de uma estação seca bem definida.

B)

é considerada uma das que possui a maior
biodiversidade vegetal do planeta.

C)

apresenta clima úmido, caracterizado por
chuvas durante todo o ano e inverno
normalmente frio.

D)

possui clima subtropical e é formada por campos
de altitude e restingas.
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35.

A população mundial assiste a um dos mais
significativos movimentos migratórios da história da
humanidade, evidenciado através de uma população
de refugiados que fogem dos seus países de origem
por diversas causas, tais como fome, desastres
naturais, xenofobia, pobreza, guerras e conflitos
políticos, entre outros. Considerando essa questão,
analise as seguintes afirmações:
I.

Devido à proximidade, os países árabes são
alguns dos principais destinos de populações
refugiadas saídas da Síria.

II.

Além dos sírios, os maiores grupos de
migrantes, por nacionalidade, são afegãos,
sudaneses do sul e somalis.

III.

Uma das rotas mais utilizadas pelos
migrantes é a do Mediterrâneo central,
que parte da Líbia e tem como principal
destino a Itália.

37.

No âmbito da escrita da História, sabe-se que
qualquer que seja o tipo de informação sobre o
passado, conservado por acidente ou
deliberadamente, analisado no presente, e que
estabelece diálogos entre a subjetividade atual e a
subjetividade pretérita pode ser considerado um(a)
A)

hipótese histórica.

B)

documento histórico.

C)

fato histórico.

D)

desafio histórico.

38.

Sobre os principais elementos da estrutura
política do Império Carolíngio, liderado por Carlos
Magno, é correto afirmar que o controle político foi
A)

centralizado na figura do imperador e do
palácio, uma corte itinerante composta por
clérigos e cavaleiros.

B)

exclusivamente conduzido pelos clérigos e
cavaleiros enquanto o imperador permanecia em
seu palácio.

C)

dividido entre os cavaleiros das seguintes
localidades: Gália, Espanha setentrional,
Alemanha oriental e Itália.

D)

partilhado igualmente entre o soberano, os
vassalos especializados na guerra e os
eclesiásticos intelectuais e educadores.

Está correto o que se afirma somente em
A)

I e III.

B)

II e III.

C)

II.

D)

I.

HISTÓRIA
36.

No que tange à Grécia, o ideal da óikos
(comunidade) é a autarquia, palavra que deriva de
autós, “si”, e archein “bastar”. Atente ao que se diz a
seguir sobre essa palavra:

39.

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir sobre as principais
características do Feudalismo.

I.

Refere-se a um sistema de relações que
previa acordos entre as cidades que tinham
sistemas políticos similares.

(

)

A sociedade feudal é estática e
caracterizada por relações hierárquicas e
pessoais.

II.

Diz respeito à autossuficiência econômica de
qualquer comunidade em relação a sua
própria sobrevivência.

(

)

A economia feudal é impulsionada pela
agricultura diversificada e várias atividades
produtivas.

III.

A palavra é empregada para referir-se à
independência de qualquer segmento social
em relação a todos os outros segmentos de
uma mesma comunidade.

(

)

Na mentalidade feudal, a natureza é vista
como um símbolo de uma realidade
sobrenatural e religiosa.

(

)

Os centros culturais, no feudalismo
limitavam-se às cortes, monastérios e
abadias.

É correto o que se afirma somente em
A)

III.

B)

I e II.

C)

II.

D)

I e III.

O número do gabarito deste caderno de prova é 4.

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

F, V, V, F.

B)

F, V, F, F.

C)

V, F, V, V.

D)

V, F, F, V.

Página 9

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
EXAME DE SELEÇÃO PARA MUDANÇA DE CURSO, TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA INTERNA/EXTERNA E INGRESSO DE GRADUADOS – 2018
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – HUMANIDADES – REALIZADA EM 06/10/2019

40.

O Iluminismo foi um movimento que irradiou
de Paris para a vanguarda cultural de determinados
locais da Europa, passando por sucessivas ondas de
popularização até alcançar todos os pontos das
províncias da França e despertar interesse de grupos
situados em todas as posições dos setores médios da
sociedade francesa. No que diz respeito ao
Iluminismo, é correto afirmar que
A)

teve suas bases calcadas na doutrina de alguns
místicos do séc. XVIII, que se baseava na
crença de uma inspiração sobrenatural para a
concretização cultural.

B)

sintetiza os principais ideais da longa tradição
elaborada pela monarquia absolutista e a
nobreza francesas.

C)

configurou-se em um amplo movimento cultural
e teve como principais críticos e combatentes os
antienciclopedistas Diderot e D’Alembert.

D)

representa uma síntese de pensamentos e ações
de filósofos e intelectuais que defenderam a
busca do conhecimento crítico para todos os
campos do mundo humano.

A)

I e II apenas.

B)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

43.

Anistia é uma ação do poder público que
declara impunidade a delitos praticados até
determinada data quer seja por motivos políticos ou
penais, ao mesmo tempo que suspende as
perseguições e anula as condenações. Nos processos
de transição política das ditaduras militares na
América Latina, o Brasil foi o segundo país a
promulgar uma lei desse tipo no dia 28 de agosto de
1979, no governo de
A)

João Batista de Figueiredo.

B)

Ernesto Geisel.

C)

José Sarney.

D)

Emilio Garrastazu Médici.

44.

41.

A mensagem que relata a chegada das naus
portuguesas em terras brasileiras enviada para o rei
Manuel I, de Portugal, é considerada como a certidão
de nascimento do Brasil. O autor da carta do
descobrimento das novas terras foi

O governo de Justiniano de Serpa (19201923), para resolver o problema da educação no
estado do Ceará, contratou o educador paulista
A)

João Hipólito de Azevedo e Sá.

B)

Manuel Bergstrom Lourenço Filho.

A)

Gaspar de Lemos.

C)

Guilherme Rocha.

B)

Pedro Alvarez Cabral.

D)

Belizário Fernandes Távora.

C)

Nicolau Coelho.

D)

Pero Vaz Caminha.

42.

No que tange ao processo político-militar da
Independência do Brasil no período de 1821-1823,
considere as seguintes afirmações:
I.

II.

III.

45.

A religiosidade popular sempre teve presença
significativa no Ceará, especialmente no período
entre a proclamação da República e o fim da década
de 1930, quando ocorreu, no Caldeirão de Santa
Cruz do Deserto, o caso emblemático do beato José
Lourenço, decorrente da

Os episódios ligados ao processo político que
levou à independência brasileira iniciaram-se
com a Revolução do Porto, em 1820, a
partida de D. João VI, em 1821, e o
funcionamento das Cortes Gerais e
Extraordinárias da Nação Portuguesa.

A)

existência natural de homens messiânicos no
Ceará.

B)

forte presença da Igreja entre as massas.

C)

grande miséria e da ausência de ações contra a
seca.

A Constituinte de 1821-1822 foi o centro do
debate político português, aglutinando
projetos e interesses diversos que, em dado
momento, entraram em choque no que disse
respeito ao Reino do Brasil.

D)

da vinda de Padre Cícero para Juazeiro.

O dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822,
marcou a aliança entre diferentes grupos de
interesse, unidos em torno da figura de
D. Pedro I.

A)

influenciou positivamente o século XX.

B)

é um sistema desenraizado e conquistado.

C)

dominou os últimos três séculos.

D)

funciona por meio de uma ação continuada.

É correto o que se afirma em
O número do gabarito deste caderno de prova é 4.

46. No que diz respeito ao Capitalismo, é correto
afirmar que
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47.

O governador do Ceará que teve dois
mandatos (1963-1966 e 1979-1982) e, com sua
atuação política, moderou a cena política local
liderando a coligação chamada “União pelo Ceará” foi

50.

A)

Virgílio Távora.

A)

B)

César Cals.

C)

Adauto Bezerra.

tomaram o poder, ao lado de rebeldes armados,
por meio de violentos golpes na Argentina,
Brasil, Chile, Bolívia e Uruguai.

D)

Waldemar de Alcântara.

B)

derrotaram Perón, na Argentina, os herdeiros de
Getúlio Vargas, no Brasil, e o governo da
oligarquia agrária na Bolívia.

C)

chefiados por Barrientos Ortuño se juntaram ao
Movimento Nacionalista Revolucionário e
tomaram o poder na Bolívia.

D)

mantiveram as instituições representativas,
evitando as crises agudas e falências dos
regimes políticos tradicionais.

48.

Apartheid é uma palavra utilizada desde 1962,
na África do Sul, para indicar uma política e um
sistema institucional e social de segregação racial. O
fim dessa política só foi possível graças ao diálogo
estabelecido entre
A)

F.W. de Klerk e Nelson Mandela.

B)

Bill Clinton e Thabo Mbek.

C)

William Pitt e Tutu Desmond.

D)

Margareth Thatcher e Jacob Zuma.

Na América Latina, as grandes forças da
mudança política nos anos de 1960 foram os políticos
civis e exércitos. Especialmente no cone sul, os
militares

49.

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir sobre as principais
características da África que, no início do século XX,
encontrava-se partilhada entre diferentes países,
configurando uma face do imperialismo europeu.
(

)

A política imperialista impulsionou os
países Inglaterra, França, Alemanha,
Portugal, Espanha e Itália a estabelecer
inúmeros acordos e alianças, incluindo a
divisão, entre si, de diferentes territórios
africanos.

(

)

A ocupação imperialista na África foi
resultado de inúmeras negociações e
acordos entre territórios africanos com as
nações europeias que queriam ampliar o
seu mercado consumidor.

(

)

A política imperialista francesa reuniu seus
domínios por meio de um bloco contínuo
unindo entre si e pelo interior, suas
colônias litorâneas: África Ocidental
Francesa e África Equatorial Francesa.

(

)

Os territórios da África oriental foram
ocupados e, posteriormente negociados e
divididos em postos estratégicos entre a
Inglaterra e seu aliado, os EUA,
especialmente o sul do continente.

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

F, V, V, F.

B)

F, V, F, V.

C)

V, F, V, F.

D)

V, F, F, V.

O número do gabarito deste caderno de prova é 4.
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