UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2020.1
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 16 de dezembro 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 cultiva a tolerância.
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 2,
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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AVISOS IMPORTANTES REFERENTES ÀS PROVAS
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 2020.1 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 16 de dezembro de 2019 e a imagem completa de sua folha de
respostas estará disponível a partir do dia 10 de janeiro de 2020.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2020.1
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 item 119 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 2020.1, de acordo com o inciso I, alínea k do item 119 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 2.
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.

“O uso planejado e sustentável da terra na
Amazônia pode minimizar drasticamente a
degradação florestal, na região, provocada pelo
aumento de incêndios devido às mudanças
climáticas. Esta é a conclusão do estudo, publicado
nesta segunda-feira (15/07) na revista Global
Change Biology pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) em colaboração com o Centro de
Pesquisa e Monitoramento de Desastres (Cemaden)
e as universidades de Exeter (Reino Unido) e de
Estocolmo (Suécia). ”
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Manejo
sustentável pode salvar a Amazônia das queimadas. São
José dos Campos-SP, 15 de julho de 2019. Disponível em:
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?
CodNoticia=5158

O estudo, cuja conclusão é citada no trecho acima, é
intitulado “Efeitos de cenários de mudanças
climáticas e de uso do solo na probabilidade de fogo
durante o século 21 na Amazônia brasileira”.
Considerando esse estudo e o conhecimento que se
tem sobre as queimadas na Amazônia, é correto
concluir que
A)

os prejuízos das queimadas na Amazônia
afetam, exclusivamente, os produtores rurais, a
saúde da população, o transporte de pessoas e
cargas no estado do Pará.

B)

no ano de 2017, registrou-se o menor número
de queimadas na Amazônia desde o início das
medições.

C)

o aumento do número de queimadas na
Amazônia se dá pela redução das chuvas, na
região, oriundas da umidade do Oceano
Pacífico.

D)

a combinação entre um cenário pessimista de
mudança climática associado às conversões de
floresta em sistemas agropastoris não
manejados, pode intensificar as queimadas na
região.

02.

“O conjunto de ações produzidas pelas
atividades humanas ao explorar os recursos hídricos
para expandir o desenvolvimento econômico e fazer
frente às demandas industriais e agrícolas e a
expansão e crescimento da população e das áreas
urbanas foi se tornando complexo ao longo da
história da humanidade. ”
Tundisi, J. G. Água no século XXI: enfrentando a
escassez. São Carlos. Rima. 2005. p. 35.

Considerando as formas de uso dos solos e o
desmatamento, é correto afirmar que, dentre os
impactos nos recursos hídricos e ecossistemas
aquáticos, encontra(m)-se

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

A)

mudanças na drenagem e redução da recarga
dos aquíferos subterrâneos.

B)

o aumento da poluição atmosférica e das
queimadas.

C)

a diminuição do material em suspensão nos
cursos fluviais.

D)

a diminuição da turbidez e aumento da poluição
dos recursos hídricos.

03.

“O crescimento rápido e desordenado que tem
ocorrido em muitas cidades, em especial nos países
em desenvolvimento, é o grande responsável pelas
transformações ambientais, descaracterizando,
muitas vezes, o meio físico original, antes de haver
a ocupação humana.”
Guerra, A. J. T. e Marçal, M. S. Geomorfologia Ambiental.
Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 2006.

Considerando o excerto acima, é correto concluir
que
A)

não existe relação entre crescimento e uso da
terra, nas cidades brasileiras, com a
degradação do meio ambiente.

B)

os processos de movimento de massa nas áreas
urbanas de encosta possuem apenas origens
físico-naturais.

C)

ocupação de dunas e retificação de canais
fluviais, entre outros, não aumentam ou
aceleram os riscos geológicos e ambientais.

D)

a urbanização e a industrialização têm
desempenhado um papel fundamental nos
dados ambientais ocorridos nas cidades
brasileiras.

04.

“O carvão é uma rocha sedimentar
combustível, formada a partir do soterramento e
compactação de uma massa vegetal em ambiente
anaeróbico, em bacias originalmente pouco
profundas. [...] À medida que a matéria orgânica
vegetal é soterrada, inicia-se o processo de sua
transformação em carvão, devido principalmente ao
aumento de pressão e temperatura aliados à
tectônica.”
Taioli, F. Recursos Energéticos. Decifrando a Terra.
Teixeira, W. et al. São Paulo.
Oficina de Textos. 2000.

O carvão mineral é utilizado como recurso
energético há milênios, contudo, sua exploração e
utilização apresentam algumas particularidades
como o(a)
A)

facilidade de exploração e de tratamento dos
rejeitos.

B)

baixo impacto ambiental decorrente do seu uso.

C)

seu significativo potencial poluidor.

D)

possibilidade de alcalinização dos recursos
hídricos.
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05.

“Uma das principais características que
distinguem os climas da porção Sul, do restante do
País é a sua maior regularidade na distribuição anual
da pluviometria, associada às baixas temperaturas
do inverno.”
Mendonça, F. Climatologia, noções básicas e climas do
Brasil. São Paulo. Oficina de Textos. 2007.

Essas características, que definem o clima
subtropical úmido presente na região Sul do Brasil,
são resultantes da
A)

associação entre posição geográfica, relevo e
atuação dos sistemas atmosféricos
intertropicais e polares.

B)

combinação da atuação das massas de ar polar
atlântica (MPA) e equatorial atlântica (MEA).

C)

atuação de massas equatoriais continental e
marítima (MEC e MEAN).

D)

área de transição entre os climas quentes e
úmidos, que predominam mais ao norte, e
tropicais da região Sudeste.

06.

O conceito de desertificação está associado à
degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas
e subúmidas secas, que ocorrem como a síntese das
variações climáticas, ao longo do tempo e das
atividades humanas relacionadas aos processos de
uso e ocupação. Sobre esse processo, no Ceará, é
correto afirmar que
A)

do ponto de vista socioeconômico e ambiental,
não ocorreram migrações de populações para
os centros urbanos.

B)

sinais evidentes de erosão laminar, sulcos e
voçorocas são indicadores de recuperação
espontânea de áreas em processo de
desertificação.

C)

dentre suas causas estão fatores como o uso
intensivo do solo na agricultura e o extrativismo
de madeira.

D)

dentre os municípios cearenses que apresentam
áreas com avançado processo de desertificação
estão Jaguaribe, Jaguaretama e Aratuba.

Fearnside, P.M. 2009. Degradação dos recursos naturais na
Amazônia brasileira: Implicações para o uso de sistemas
agroflorestais. In: R. Porro (ed.) Alternativa
Agroflorestal na Amazônia em Transformação. World
Agroforestry Centre (ICRAF) & EMBRAPA Amazônia
Oriental, Belém, Pará.

Considerando a temática do trecho acima, que trata
da degradação ambiental no contexto da Amazônia
brasileira, atente para as seguintes afirmações:
I.

Os sistemas agroflorestais (SAFs) são
importantes para pequenos agricultores, por
serem formas de produção mais
sustentáveis e ambientalmente menos
danosas do que a pastagem na região.

II.

O desmatamento é a forma mais óbvia de
degradação na Amazônia; além do
desmatamento, há degradação significativa
através de fogos de superfície,
especialmente em anos de El Niño.

III.

A exploração de madeireira, além de causar
degradação direta da floresta por remoção
de biomassa, também aumenta a
vulnerabilidade da floresta a incêndios.

É correto o que se afirma em
A)

II e III apenas.

B)

I, II e III.

C)

I e II apenas.

D)

I e III apenas.

08.

Os relevos e as feições cársticas se originam
em rochas solúveis, afetadas pela ação da água.
Sua evolução é comandada por processos
geoquímicos e físicos. Considerando este tipo de
relevo e suas feições, analise as seguintes
afirmações:
I.

Entre as rochas mais favoráveis à
carstificação, encontram-se as carbonática,
como os calcários, os mármores, os granitos
e a dolomita.

II.

Os relevos cársticos evoluem segundo os
mesmos processos, que geram outras
feições não cársticas, porém somam-se os
processos de dissolução e abatimentos,
condicionados pela natureza da rocha e pelo
sistema hídrico.

07.

“A degradação de recursos naturais incorre
em perda das características desejáveis dos
recursos. A perda de produtividade na produção de
mercadorias, tais como madeira e carne bovina,
representa uma forma óbvia de degradação, assim
como declínios em indicadores de produção em
potencial, tais como a fertilidade do solo e o volume
de madeira. No contexto da Amazônia, a forma mais
importante de degradação é a perda da renda em
potencial dos serviços ambientais, tais como a
manutenção de biodiversidade (FEARNSIDE, 1999),
a ciclagem de água (FEARNSIDE, 2004) e o
armazenamento de carbono (FEARNSIDE;
BARBOSA, 2003). ”

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

III.

O desenvolvimento do carste é favorecido
quando a região carbonática possui
topografia, no mínimo, moderadamente
acidentada.

É correto o que se afirma somente em
A)

II e III.

B)

I e II.

C)

I.

D)

III.
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09.

“A contextualização geoambiental da Região
do Baixo Jaguaribe contempla a caracterização dos
componentes naturais e a setorização dos principais
sistemas ambientais. [...] A configuração espacial da
área comporta duas unidades morfoestruturais
compreendidas pela superfície de aplainamento
talhada no embasamento cristalino (Depressão
Sertaneja) e por parte da bacia potiguar cretácea
(Chapada do Apodi). Além dessas unidades, cabe
referências às coberturas sedimentares cenozoicas,
incluindo sedimentos plio-pleistocênicos das
Formações Faceira e Barreiras e sedimentos de
neoformação que compõem as planícies fluviais,
dentre as quais, as que têm maior expressão
espacial são formadas pelos Rios Jaguaribe e
Banabuiú.”
Contexto geoambiental das bacias hidrográficas dos Rios
Acaraú, Curu e Baixo Jaguaribe - Estado do Ceará / Marcos
José Nogueira de Souza... [et al]. - Fortaleza: Embrapa
Agroindústria Tropical, 2005. 52 p. (Embrapa Agroindústria
Tropical. Documentos, 101). ISSN 1677-1915.

C)

corredores ecológicos.

D)

políticas nacionais do meio ambiente.

11.

Relacione, corretamente, os casos recentes
que demarcaram importantes mudanças no quadro
geopolítico da América Latina aos diferentes países
onde se manifestaram, numerando os parênteses
abaixo, de acordo com a seguinte indicação:
1. Bolívia
2. Venezuela
3. Uruguai
4. Argentina
(

)

Seu atual presidente, cuja plataforma de
governo neoliberal foi derrotada
recentemente nas urnas, será sucedido
pela volta de um governo de centroesquerda, o qual terá o enorme desafio de
recompor a economia do país, marcada
por desemprego e inflação galopante.

(

)

Recentemente o já ex-presidente, de
ascendência indígena e pertencente ao
partido Movimiento al Socialismo,
renunciou em função de pressões civis e
militares, engendradas em decorrência da
sua manutenção no poder à revelia da
carta magna daquela nação, e de eleições
por seu terceiro governo marcadas por
fraudes.

(

)

O atual governo, com baixíssima
legitimidade, enfrenta a pior crise da
história moderna do país, cuja economia
vem sendo assolada por inflação
exorbitante, e a sociedade por carestias
em todos os setores, fuga de
investimentos, radicalização e perseguição
política, e crise social profunda.

(

)

O país tem uma economia fortemente
baseada no setor agropecuário. Destacouse como um dos melhores países das
Américas em estudos que levam em
consideração qualidade de vida, igualdade
e democracia, detendo a maior renda por
pessoa na região há sete anos, uma taxa
de pobreza de países europeus e uma
economia em ritmo constante de
crescimento nos últimos 16 anos.

Considerando o contexto geoambiental da Região do
Baixo Jaguaribe, é correto afirmar que
A)

possui como limite a leste, as bacias
Metropolitanas; a oeste, as bacias do Acaraú e
do Litoral e, ao sul, a sub-bacia do rio
Banabuiú.

B)

na Sub-bacia do Baixo Jaguaribe, observa-se,
de maneira genérica, o predomínio de rochas
sedimentares, entre outras, que englobam as
unidades litoestratigráficas do Grupo Apodi e
sedimentos clásticos da Formação Barreiras.

C)

as rochas cristalinas ocupam majoritariamente
as superfícies da bacia do Baixo Jaguaribe,
estando inseridas no contexto geológico da
Província Borborema, com unidades litológicas
representadas pelo Grupo Orós.

D)

a sub-bacia do Baixo Jaguaribe apresenta
significativa homogeneidade na distribuição
espaço-temporal das precipitações e no
escoamento superficial de suas águas, com
características semelhantes nos municípios que
a compõem.

10.

“Como a vegetação é um dos componentes
mais importantes da biota, seu estado de
conservação e de continuidade definem a existência
ou não de hábitats para as espécies, a manutenção
de serviços ambientais e o fornecimento de bens
essenciais à sobrevivência de populações humanas.”
Disponível em: https://www.mma.gov.br/biomas.html

O texto acima trata da conservação da vegetação
como recurso natural. A partir dessa premissa,
aponta-se, como uma das práticas de conservação
dos recursos naturais, a criação de
A)

organizações não governamentais.

B)

leis ambientais mais rígidas.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

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

4, 2, 3, 1.

B)

4, 1, 2, 3.

C)

1, 2, 3, 4.

D)

2, 4, 1, 3.
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12.

Leia atentamente o seguinte texto:

“As marcas de pneus na terra cor de sangue são
profundas e recentes. Tainaky Tenetehar desce da
moto para conferir. “De hoje de manhã”, diz ele com
a segurança de rastreador veterano sintonizado com
quaisquer sinais de movimento humano nessas
fronteiras sem lei. Pelo binóculo, ele sonda a savana
queimada na morraria bruxuleante que segue até
uma crista coroada de árvores ao longe. Nessa que
é uma das fronteiras mais disputadas do Brasil – em
que o solo desmatado empurra a floresta de
crescimento antigo e terrenos privados adentram as
fronteiras de terras indígenas –, as marcas de pneus
só podem ter um significado”.

(

)

As sociedades urbano-industriais de
consumo em massa fizeram com que o
consumo de plástico se estabilizasse nas
últimas décadas do séc. XX e impediram
sua destinação inadequada nos oceanos,
fato que se comprova pela diminuição
das micropartículas encontradas nos
mares atualmente.

(

)

A questão do plástico nos mares não é
tão complexa quanto a das mudanças
climáticas globais, pois ninguém nega a
existência de excesso de lixo nos
oceanos, por ser um fato visível. Não se
trata de um problema para o qual não
há solução, uma vez que se trata de
como recolher o lixo e dar um destino
adequado a ele.

Fonte: National Geographic Brasil, 19 de set. de 2018.
Disponível em
httpshttps://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura

Considerando o excerto acima, é correto dizer que
A) garimpeiros, fazendeiros e madeireiros
avançam floresta amazônica adentro, em ritmo
sustentável, junto aos povos indígenas
urbanizados.
B)

o projeto de desenvolvimento econômico atual
da região em questão visa impedir o
estabelecimento de novas áreas de garimpo e
de exploração da madeira.

C)

as marcas dos pneus significam o avanço do
extrativismo e da exploração mineral
sustentáveis, em comunhão e harmonia com os
povos da floresta.

D)

na fronteira mais disputada do Brasil, o avanço
do garimpo, da exploração ilegal da madeira,
da grilagem de terras e das queimadas ameaça
a existência de povos indígenas isolados.

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

F, V, F, V.

B)

F, F, V, F.

C)

V, V, F, V.

D)

V, F, V, F.

14.

A respeito dos novos sistemas técnicos de
comunicação e transporte de pessoas e
mercadorias, bem como das novas articulações em
redes urbanas no Brasil, e a atuação e importância
das políticas de desenvolvimento territorial do
Estado brasileiro, é correto afirmar que
A)

a configuração geográfica das empresas em
rede, coloca‑se como um empecilho à
aplicabilidade das novas tecnologias
propositoras de mudanças organizacionais da
produção e do consumo, já que a forma
regionalizada clássica ainda é a melhor política
de desenvolvimento econômico estratégico no
período da mundialização financeira e do
capital.

B)

o Brasil tem dimensão continental onde se
produzem e circulam bens e informações em
ritmo acelerado, motivo pelo qual seus sistemas
de transporte e comunicação estão entre os
mais competitivos e eficientes do mundo.

C)

em parte das duas últimas décadas, as políticas
de desenvolvimento do governo federal
transformaram os investimentos em
infraestrutura de transporte, comunicação e
geração de energia em base para o próprio
dinamismo econômico do país.

D)

a hierarquia ainda presente na rede urbana
brasileira, com metrópoles que centralizam a
gestão, as decisões e os fluxos ocorrentes na
rede urbana propõe homogeneidade na
presença do mercado e das instituições em todo
o território brasileiro.

13.

Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir a respeito da
importância dos oceanos e de sua poluição global,
por resíduos sólidos, em função do destino
inadequado dos resíduos provenientes das
diferentes sociedades ao redor do mundo.
(

(

)

)

A expansão de um novo estilo de vida da
sociedade de consumo foi celebrada nos
EUA durante as décadas de 1940, 1950
e 1960 e foi fortemente baseada no
consumo do plástico descartável, isto é,
objetos para serem consumidos uma
única vez e depois descartados.
A maior parte do lixo oceânico não vem
dos navios, mas é descartada em terra e
nas margens dos rios no continente,
principalmente na Ásia. Não está claro
quanto tempo leva para esse plástico se
desintegrar por completo em suas
moléculas constituintes. As estimativas
variam de 450 anos a um tempo
indefinido.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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15.

Considerando as maiores tragédias
socioambientais, no Brasil, ocasionadas pelo
rompimento da barragem de Fundão, no município
de Mariana-MG, em 5 de novembro 2015, e em
Brumadinho-MG, em 25 de janeiro de 2019, assinale
a afirmação verdadeira.
A)

B)

Após quatro anos do rompimento da primeira
barragem, o rejeito de minério, ao se espalhar
e se solidificar, encobriu amplas áreas
devastadas; e, no caso do segundo
rompimento, passados 11 meses, já são mais
de 200 vítimas humanas e milhões de metros
cúbicos de lama tóxica espalhados, afetando a
saúde da população atingida no curto, médio e
longo prazos, deixando severas marcas no meio
ambiente.
As empresas administradoras das barragens
foram responsabilizadas e acionadas na justiça;
seus diretores foram destituídos e acionados
criminalmente. A recuperação do ambiente
atingido tem sido um exemplo, e a gestão de
riscos e a prevenção de novos acidentes vêm se
aperfeiçoando após o primeiro acidente.

C)

Passado esse tempo, pode-se afirmar que o
meio ambiente encontrou um “meio” de
ressurgir em meio à lama dos rejeitos, fazendo
com que a vida floresça novamente após a
tragédia.

D)

Até hoje, as empresas responsáveis, Samarco e
Vale, bem como o poder público não deram
respostas satisfatórias para as questões
ambientais emergenciais ocorridas com o
rompimento das duas barragens, porém a
recuperação do ambiente atingido por esse
desastre é natural e a “ressurreição” dos rios
atingidos é uma realidade inevitável em médio
prazo, já que não se trata de um ecossistema
frágil.

16.

17.

Relacione, corretamente, os conceitos da
Geografia com as respectivas definições, numerando
os parênteses abaixo, de acordo com a seguinte
indicação:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Espaço
Território
Paisagem
Lugar
Região
Rede

(

)

De acordo com a corrente da Geografia
Crítica, é considerada uma entidade
concreta, resultado de múltiplas
determinações que agem sobre um
quadro territorial previamente ocupado,
caracterizado por uma natureza
transformada e heranças culturais,
materiais e, portanto, sociais.

(

)

É um conjunto de formas que, em um
dado período, revela as heranças que
representam as relações espacializadas
entre homem e natureza, ou homem e
espaço: trata-se apenas da porção da
configuração territorial que é possível
abarcar, contemplar e conhecer a partir
dos órgãos dos sentidos.

(

)

Diz respeito a um sistema de fixos
conectados por meio de fluxos, em uma
economia de mercado, e que podem ser
hierárquicos. O melhor exemplo é o
sistema de cidades.

(

)

Em uma definição muito conhecida, é
constituído por um conjunto indissociável,
solidário e, ao mesmo tempo,
contraditório de sistemas de objetos e
sistemas de ações, os quais não podem
ser considerados isoladamente, mas como
um quadro único no qual a história e o
tempo se manisfestam.

(

)

É definido e delimitado por e a partir de
relações de poder como que projetadas no
espaço, por meio das quais alguém exerce
poder e influência sobre alguém. Pode
estar relacionado tanto ao poder legítimo
do Estado, como ao poder paralelo do
crime organizado.

(

)

Sua definição está relacionada à
identidade, à vida cotidiana, ao nível do
indivíduo e do seu sentimento de
pertencimento e em função das suas
práticas espaciais cotidianas.

Leia atentamente o seguinte excerto:

"[...] a existência de país supõe um território. Mas a
existência de uma nação nem sempre é
acompanhada da posse de um território e nem
sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se
falar, portanto, de territorialidade sem Estado, mas
é praticamente impossível nos referirmos a um
Estado sem território.
SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura.
O Brasil: território e sociedade do século XXI.
Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 19.

Das palavras dos autores, é correto deduzir que
A)

Nação, Estado e Território são categorias
mutuamente excludentes.

B)

Território é imprescindível à existência de um
Estado.

C)

não existe Nação sem Estado.

D)

as fronteiras delimitam os Territórios, mas não
os Estados.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

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

4, 2, 3, 1, 6. 5.

B)

1, 2, 3, 4, 5, 6.

C)

4, 6, 1, 5, 2, 3.

D)

5, 3, 6, 1, 2, 4.
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18.

Considerando a Geografia como ciência, é
correto afirmar que

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

A)

A)

F, V, F, V.

B)

F, V, V, F.

C)

V, F, V, V.

D)

V, F, F, F.

B)

C)

D)

se trata do estudo sistemático da natureza não
alterada pela ação antrópica, abordando a
articulação entre os sistemas geológicos,
climáticos, geomorfológicos, hidrográficos e
botânicos, através da síntese do geossistema.
é um constructo teórico e científico universal
que combina a escala mais simples dos
fenômenos e relações singulares à mais
abstrata e complexa da totalidade, indo do
singular, ao particular e ao geral, até a síntese
do pensamento abstrato que é do domínio da
ciência.
se trata de uma técnica imprescindível para
cartografar os objetos visíveis na paisagem
geográfica em suas relações passadas e atuais,
que compõem o espaço geográfica em sua
multidiversidade.

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir sobre as mais
recentes características da vida urbana nas grandes
cidades brasileiras contemporâneas.
(

)

As grandes cidades brasileiras são pontos
nodais centrais na rede urbana,
articulando sistemas de cidades de
diferentes portes, hierarquias e escalas em
uma rede multiescalar que se torna cada
vez mais fluida e dinâmica.

(

)

As grandes cidades, por terem
desenvolvido suficientes políticas urbanas,
solucionaram os problemas socioespaciais
e urbano ambientais a partir da melhor
distribuição de recursos públicos e
aplicação dos princípios da função social
da cidade e da propriedade, previstos na
Constituição Federal e no Estatuto da
Cidade.

(

Com relação às principais correntes da
Geografia, assinale a afirmação verdadeira.
A)

Imbuída de objetividade, generalidade, lógica
formal matemática, uso de técnicas
computacionais e exatidão como principais
condições de análise do espaço, a corrente
Quantitativa e/ou Teorética passou a
desenvolver a pesquisa científica em Geografia.

B)

Como crítica ao capitalismo e como reação à
própria Geografia Tradicional e Quantitativa,
surgiu, em meados da década de 1960, a
Geografia Crítica Radical, priorizando as
representações de ordem simbólica e identitária
que estruturam uma atitude e uma percepção
com relação ao espaço vivido, ao lugar, à
paisagem e ao nível do cotidiano.

C)

A Geografia Teorética, também chamada de
Quantitativa, em sua concepção dos estudos da
região, da paisagem e do meio, privilegiou a
oposição entre o determinismo ambiental e o
possibilismo geográfico.

D)

A corrente denominada Geografia Cultural e
Humanista compreende que o espaço tem um
papel tão ativo quanto as outras estruturas das
esferas de reprodução social, fazendo parte da
dialética do modo de produção que o funda,
dentre as quais predomina a estrutura
econômica.

é o estudo do conjunto de elementos naturais e
humanos que o olhar pode abarcar, isto é, a
parte visível da superfície terrestre onde se dá
a relação entre sociedade e meio.

19.

(

20.

)

)

As grandes cidades comumente
apresentam áreas urbanas densamente
ocupadas e conurbadas, formando os
chamados aglomerados urbanos,
geralmente constituídos de espaços
residenciais e/ou industriais periféricos,
contíguos aos das cidades circunvizinhas.
Os movimentos e os ativismos sociais
urbanos têm como palco, principalmente,
as grandes cidades, e suas pautas de
reivindicação dizem respeito à moradia
digna, à mobilidade urbana, educação,
saúde etc.; em suma, aos meios de
consumo coletivo e direitos sociais
constitucionais.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

PROVA IV - HISTÓRIA
21.

A partir do século XVIII, houve um
crescimento da estrutura urbana no Brasil Colônia,
com o surgimento de um grande número de vilas e
cidades, devido, principalmente,
A)

ao crescimento da atividade açucareira em todo
o Brasil, após a expulsão dos invasores
holandeses.

B)

ao estabelecimento da industrialização
promovida pela vinda da família real
portuguesa para o Brasil.

C)

ao desenvolvimento da mineração de ouro e
pedras preciosas na região de Minas Gerais e à
pecuária no Nordeste.

D)

ao aparecimento da cafeicultura como atividade
econômica de exportação nas regiões Sudeste e
Nordeste.
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22.

Leia atentamente o seguinte trecho do
Regimento de Feitor-mor de engenho:
“O castigo que se fizer ao escravo não há-de
ser com pau nem tirar-lhe com pedras ou tijolos e
quando o merecer o mandará botar sobre um carro
e dar-se-lhe-á com um açoite seu castigo; e, depois
de bem açoitado, o mandará picar com navalha ou
faca que corte bem e dar-se-lhe-á com sal, sumo de
limão e urina e o meterá alguns dias na corrente.
[...]”
João Fernandes Vieira. Regimento de feitor-mor de
engenho. Apud ALVES FILHO, Ivan. Brasil, 500 anos em
documentos. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 1999.

C)

o conflito entre manifestantes a favor e contra
as medidas de austeridade de D. Pedro II, em
1848, na primeira fase do segundo reinado.

D)

um movimento separatista pernambucano,
ocorrido no período regencial, entre 1831 e
1840, e que somente foi pacificado com a
ascensão de D. Pedro II ao trono.

25.

A abolição da escravatura na província do
Ceará, ocorrida oficialmente em 25 de março de
1884, 4 anos antes da abolição no império, teve
como uma das suas razões

Considerando o excerto acima e o conhecimento que
se tem a respeito da escravidão no Brasil, é correto
afirmar que

A)

a ação das sociedades libertadoras que atuaram
em vários municípios da província nos anos
anteriores à abolição.

A)

os castigos a que o texto se refere configuramse como exceção, pois, nessa época, a regra
era a proibição de maus tratos físicos aos
escravos.

B)

a ação isolada de indivíduos ligados à ortodoxia
da igreja católica e às igrejas pentecostais
instaladas desde o Séc. XVII na província.

C)

B)

durante o período colonial e imperial brasileiro,
o trabalho escravo foi a base da economia,
razão pela qual era normatizado.

a grande industrialização na província do Ceará,
que exigia outro tipo de mão de obra, a
assalariada, e não mais a escrava.

D)

o aparecimento da cotonicultura no Ceará, que
suprimiu a escravidão, devido à mecanização e
ao trabalho assalariado.

C)

o uso do trabalho escravo e a desvalorização do
homem, implícita nele, não tiveram impactos na
sociedade brasileira atual.

D)

a escravidão indígena ou africana só era
possível como forma de penalização a grupos
que se revoltaram contra a coroa portuguesa.

23.

O governo do Brasil foi conduzido por
regentes entre 1831 e 1840. No que concerne a
esse período, é correto afirmar que
A)

nele ocorreram duas Regências Una, uma
Regência Dua e uma Regência Trina.

B)

a Regência de Araújo Lima caiu para que
surgisse a Regência Trina Permanente.

C)

o período regencial foi marcado pela pacificação
social do império.

D)

na Regência Una do Pe. Feijó, realizou-se uma
importante reforma constitucional.

26.

Atente para o seguinte excerto a respeito do
período que ficou conhecido como “anos dourados”:
“A identificação dos chamados ‘anos dourados’
com o espírito otimista que consagrou o governo
Kubitschek acabou, assim, por englobar todo um
conjunto de mudanças sociais e manifestações
artísticas e culturais que ocorreram dentro de um
debate mais geral sobre a reconstrução nacional, em
curso desde o início dos anos 50 até os primeiros
anos da década seguinte”.
KORNIS, Mônica Almeida.
Sociedade e cultura nos anos 1950. Disponível
em:https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/
sociedade/Anos1950

São exemplos de manifestações culturais que
caracterizaram o período citado no excerto:
A)

24.

a Bossa Nova de João Gilberto, Tom Jobim e
Vinicius de Moraes, e o surgimento do Cinema
Novo de Glauber Rocha.

Filipe Camarão, Henrique Dias, André Vidal de
Negreiros e João Fernandes Vieira são personagens
que participaram da Insurreição Pernambucana, que
foi

B)

o surgimento do movimento tropicalista, criado
por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé,
Torquato Neto, entre outros, e a criação da
Embrafilme.

A)

um movimento de oposição ao absolutismo de
D. Pedro I e resultou na formação de outro
país, a Confederação do Equador, durante o
primeiro reinado.

C)

o aparecimento da MPB, com nomes como
Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Elis
Regina, e a criação da pornochanchada pela
Atlântida Cinematográfica.

B)

o conflito responsável pela expulsão dos
holandeses do Nordeste brasileiro, no século
XVII, e que garantiu a continuidade do sistema
colonial português na região.

D)

o aparecimento do Rock nacional, com bandas
como Plebe Rude, Ira! e Os Mutantes, e o
aparecimento do cinema da Boca do Lixo.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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27.

Entre o final do século XIX e as três
primeiras décadas do século XX, criaram-se, no
Brasil, as condições favoráveis para o surgimento de
uma classe de trabalhadores assalariados e de um
movimento operário organizado e atuante, que foi
responsável por grandes mobilizações e greves,
como a de 1917 em São Paulo. Considerando essa
proposição, assinale a opção que NÃO condiz com
uma ação característica desse contexto histórico.
A)

Chegada, ao Brasil, de migrantes europeus que
traziam consigo princípios anarquistas e
comunistas, e compuseram parte do
operariado.

B)

Fundação, em 1922, do PCB, Partido Comunista
Brasileiro, inspirado no partido Bolchevique
russo, vitorioso na Revolução Russa de 1917.

C)

Apoio dado, pelo governo de Getúlio Vargas, ao
movimento operário, com a criação da CLT e
com a política de plena liberdade sindical.

D)

Tratamento dos problemas sociais do
operariado, como uma questão de polícia, por
parte dos governos da República Velha.

28.

A Revolta Comunista de 1935, ocorrida no
governo de Getúlio Vargas, teve como característica
A)

o estabelecimento de um governo provisório,
em Recife, que implantou o regime comunista
naquele estado nordestino até o advento do
Estado Novo em 1937.

B)

a ascensão do grupo da ALN, liderado por Luís
Carlos Prestes, ao patamar de principal grupo
político de apoio a Getúlio Vargas no governo.

C)

episódios de levantes militares, em quartéis do
exército, ocorridos em Natal, em Jaboatão dos
Guararapes, cidade da grande Recife, e no Rio
de Janeiro.

D)

a convocação de eleições para uma Assembleia
Constituinte que iria democratizar o Brasil a
partir de 1937.

29.

A)

à criação do Estado Novo, por Getúlio Vargas,
período em que seu governo tornou-se uma
ditadura com molde nos regimes totalitários
europeus.

B)

à implementação das reformas de base, pelo
presidente João Goulart, fato que desagradou
os sindicatos e motivou o golpe das forças
militares em 1964.

C)

à outorga da Constituição Federal de 1988, que
retirou direitos sociais e instalou um regime de
exceção no Estado brasileiro.

D)

à imposição do AI-5, pelo governo do Gal.
Costa e Silva, que mergulhou o Brasil no
período de maior repressão dentro da era de
ditadura militar.

30.

Em meados da década de 1980, com o
enfraquecimento e com o fim dos governos militares
instaurados no Brasil após o Golpe de 1964, o
ambiente político passou por transformações em
todo o país e apresentou novos nomes e
agremiações partidárias oriundas da reforma que
reinstituiu o pluripartidarismo no país no fim do ano
de 1979. No estado do Ceará, são exemplos dessas
transformações
A)

a eleição de Ciro Gomes, do PMDB, ao senado
federal em 1989, que se tornou o mais jovem
senador da história republicana, e a
manutenção de César Cals, do PDS, no
governo.

B)

a eleição de Maria Luiza Fontenele, do PT, em
1985, como primeira mulher prefeita de uma
capital e, em 1986, Tasso Jereissati, do PMDB,
como governador.

C)

a eleição de Cid Gomes, do PDT, para o seu
primeiro mandato como prefeito de Fortaleza,
em 1988 e de seu irmão Ciro Gomes a
governador, pelo PSB, em 1990.

D)

a vitória de Gonzaga Mota, do MDB, em 1982,
em oposição aos tradicionais coronéis da
política estadual, e de Lúcio Alcântara, eleito
para a prefeitura da capital em 1986.

Leia atentamente o seguinte trecho:

“[...] O Congresso foi fechado, quase a metade
dos parlamentares do MDB foi cassada e muitos
foram presos. Vários professores, intelectuais,
jornalistas e até militares perderam seus empregos.
Os meios de comunicação passaram a sofrer uma
rígida censura. Qualquer pessoa poderia ser acusada
de delito contra a segurança nacional. Vários artistas
foram obrigados a deixar o país, como foi o caso de
Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque de
Hollanda”.
PEDRO, Antonio; LIMA, Lizânias de Souza. História
sempre presente 1. ed. São Paulo: FTD, 2010.

Os eventos, citados no excerto acima, fazem
referência

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

31.

Seguramente uma das fases mais importantes
da história da humanidade foi aquela em que a
centralidade da domesticação de plantas e animais
proporcionou maior oferta de alimentos, por meio de
sistemas agrícolas cada vez mais eficientes. A partir
de então, as organizações políticas e sociais
tornaram-se mais elaboradas e o crescente controle
tecnológico sobre a natureza definiu a emergência
da complexidade social. Essa fase corresponde ao
período conhecido como
A)

Paleolítico.

B)

Mesolítico.

C)

Neo-mesolítico.

D)

Neolítico.
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32.

Associe corretamente os povos da
mesopotâmia, apresentados a seguir, com suas
respectivas características e/ou realizações,
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I:
Coluna I
1. Sumérios

( )

3. Assírios
( )

( )

( )

Atingiram seu apogeu em
587 a.C., quando
Nabucodonosor conquistou
Jerusalém.
Eram excelentes
construtores de canais de
irrigação e desenvolveram a
escrita cuneiforme.
Desenvolveram um
calendário preciso e
registraram um código de
leis.
Consideravam a guerra a
principal força social e
desenvolveram uma cultura
militar.

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

2, 3, 4, 1.

B)

1, 2, 3, 4.

C)

4, 1, 2, 3.

D)

3, 4, 1, 2.

Atente para as seguintes afirmações sobre a
expansão do cristianismo, no norte da África, entre
os séculos I e VIII d.C.:
I.

Começou, aproximadamente, no ano de 62
d.C. na cidade de Alexandria e depois
difundiu-se para a região da Cirenaica e ao
longo do rio Nilo, indo para Kush e Núbia.

II.

As invasões dos Vândalos, de 429 a 430
d.C., e a expansão árabe, a partir do século
VII d.C., contribuíram para o
enfraquecimento e quase desaparecimento
do cristianismo.

III.

A Etiópia foi o único local que, graças a sua
profunda tradição monástica, adotou a
religião cristã e conseguiu manter-se
distante do proselitismo muçulmano.

Coluna II

2. Babilônios

4. Caldeus

34.

33.

Considerando o mundo grego do século V ao
IV a.C, assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado:
“No mundo grego do século V a.C. ao século IV
a.C., as cidades Atenas e Esparta exerceram poder e
liderança sobre as demais cidades-Estados. Uniramse para vencer os _________1, porém, uma vez
vitoriosas, tornaram-se forças rivais. Esparta formou
aliança com várias cidades: essa aliança levou o
nome de _________2; e Atenas impôs seu domínio
liderando a união da _________3, através da qual
se fortaleceu militar e culturalmente, atraindo
muitos pensadores e artistas de vários pontos da
Grécia. As duas enfrentaram-se mutuamente,
enfraqueceram-se e permitiram o surgimento de
outras lideranças, como a da cidade de _________4,
por um curto período”.
A)

dórios1, Força Espartana2, Polis Ateniense3,
Troia4

B)

troianos1, Aliança de Salamina2, Coalizão de
Delos3, Plateia4

C)

macedônios1, União Espartíata2, Assembleia
Demos3, Micenas4

D)

persas1, Liga do Peloponeso2, Confederação de
Delos3, Tebas4

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I e II apenas.

35.

Utopia é uma visão de sociedade imaginária,
construída a partir da crítica de uma sociedade
existente. Essa ideia foi inaugurada por meio da
obra “Utopia” de Thomas More, publicada em 1516,
que se constituiu em uma crítica profunda a
determinadas atitudes das classes dominantes da
Inglaterra, dentre as quais encontravam-se os
chamados cercamentos (Enclosure Acts) que, na
prática,
A)

legalizaram a exigência, da nobreza e do clero,
de contribuição com produtos e colheitas.

B)

legitimaram os antigos contratos de
arrendamentos, fortalecendo os criadores de
ovelhas.

C)

fortaleceram as fazendas comunitárias,
originando o capitalismo agrário inglês.

D)

expulsaram os camponeses de terras comuns,
criando direitos legais de propriedade.

36.

Leonardo da Vinci (1452-1519) considerava a
pintura uma arte que faz cópia de todas as obras da
natureza. Assim, o artista é amo e senhor de todas
as coisas que podem passar pela imaginação
humana. Para ele, a mente do pintor contém tudo o
que está no universo em sua essência, em presença
ou na imaginação. Na época de Leonardo da Vinci, a
pintura como expressão artística passou a ter
importância fundamental para
A)

o conjunto de artistas em geral.

B)

o movimento racionalista.

C)

a Itália, que exportava pintores e escultores.

D)

os humanistas.
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37.

Atenção e cuidado devem guiar a escrita
historiográfica, que se utiliza de diferentes tipos de
memória para compreender o passado. A memória
está, de diversas maneiras, presente em todas as
sociedades como experiência vivida; está em
monumentos, em obras e manuais, e em tradições
que instituem matrizes de pensamentos. São
categorias que evidenciam a separação entre a
memória e a história:
A)

registro oficial, categorização e esquecimento.

B)

seletividade, cristalização e reatualização.

C)

alinhamentos entre passado, presente e futuro.

D)

aquisição, armazenamento e tempo.

38.

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir sobre a expansão
marítima portuguesa no litoral africano.
( )

Iniciou-se com a tomada e ocupação de
Ceuta, localizada no estreito de Gibraltar,
norte da África, no ano de 1415.

( )

As expedições portuguesas para África
resultaram do tratado com a Espanha sobre
ocupação territorial.

( )

Os portugueses chegaram à Ilha da Madeira
em 1425, ao Açores em 1427 e Cabo do
Bojador em 1434.

( )

Portugal enviou Fernão de Magalhães para
ocupar o rio Douro em 1436 e a ilha do
Arguim em 1443.

tinha com o Chile que, consequentemente,
se sentiu lesado.
É correto o que se afirma em:
A)

I, II e III.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I e II apenas.

40.

O muro de Berlim foi destruído no dia 9 de
novembro de 1989; com ele caiu o símbolo concreto
da Guerra Fria e terminou uma fase histórica
importante do mundo contemporâneo. O muro, que
cercava a zona oeste da cidade, foi construído na
noite entre os dias 12 e 13 de agosto de 1961, pelo
governo da
A)

República Federal da Alemanha.

B)

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

C)

República Democrática Alemã.

D)

Organização das Nações Unidas.

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

V, F, V, F.

B)

F, V, F, V.

C)

V, V, V, V.

D)

F, F, V, F.

39.

Atente para o que se diz a seguir sobre as
tensões que marcaram as relações entre Peru,
Bolívia e Chile no período de 1879 a 1884.
I.

Culminaram em um conflito que ficou
conhecido como Guerra do Pacífico, em
decorrência da exportação de guano, salitre
e exploração de vários minérios.

II.

A crise começou quando o Peru devolveu o
território anexado em 1842 para a Bolívia e
o Chile, reprovando esse ato, considerou-o
quebra de diplomacia e invadiu o território
boliviano.

III.

A Bolívia concedeu ao Chile a exploração de
minas. Sentindo-se ameaçado por uma
concorrência desigual, o Peru pressionou a
Bolívia, que rompeu um antigo acordo que

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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