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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

Considere as afirmações abaixo, que tratam
de questões cartográficas e de mapeamento
geográfico.
I.

O mapa geomorfológico apresenta a
distribuição das formas de relevo, sua origem
e evolução.

II.

O mapa pedológico mostra a distribuição dos
principais grupos de rochas, agrupando-as em
formações e estabelecendo sua ordem
cronológica.

III.

O mapa fitogeográfico exibe os diversos
ecossistemas da região sob o prisma da
vegetação.

IV.

O mapa geológico mostra a distribuição dos
solos existentes na região, relacionada com as
condições naturais existentes.

04.

Trata-se de relevo caracterizado pela
ocorrência de grutas, dolinas e drenagens
subterrâneas e superficiais.
O relevo descrito acima é denominado de
A)

cuesta.

B)

inselberg.

C)

cárstico.

D)

pediplano.

05.

Analise as seguintes afirmações que tratam
de questões referentes ao semiárido nordestino.
I.

II.

Está correto o que se afirma em
A)

I, II, III e IV.

B)

III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

II e IV apenas.

02.

Sobre as paisagens naturais e a questão
ambiental no Brasil, assinale a única opção que
contém afirmativa FALSA.
A)

O litoral é composto por ambientes instáveis
que são muito vulneráveis ao uso e à
ocupação.

B)

A desertificação tem afetado, principalmente,
as áreas cobertas pela floresta amazônica e
pela mata atlântica.

C)

As paisagens atuais que compõem os domínios
da natureza são heranças da evolução
fisiográfica e ecológica ao longo do
Quaternário.

III.

Os núcleos de desertificação do Nordeste
estão localizados nos sertões semiáridos e
têm-se expandido em decorrência de
impactos adversos das ações humanas.
No semiárido, o fator mais limitante para a
vida humana e animal e para as atividades
produtivas, em especial as agropecuárias, é a
escassez de recursos hídricos.
O semiárido abrange todo o espaço do
nordeste brasileiro e é empecilho natural ao
crescimento econômico regional.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

D)

III apenas.

06.

O intemperismo é definido como o conjunto
de processos que ocasionam a desagregação e a
decomposição das rochas e dos minerais,
motivados pela ação dos agentes atmosféricos e
biológicos.
Tomando por base a definição de intemperismo,
assinale a afirmação INCORRETA.
A)

Nos climas secos ou desérticos, a
desagregação das rochas é motivada pelas
altas amplitudes térmicas que provocam a
dilatação e a contração dos minerais.

B)

Os fatores de decomposição química são a
água, os agentes biológicos e seus produtos
orgânicos.

As principais áreas de riscos para a
ocupação do sítio urbano de Fortaleza localizam-se
em

C)

Quando o manto de intemperismo é submetido
à influência dos seres vivos, criam-se
condições para a formação de solos.

A)

tabuleiros.

D)

B)

planaltos sedimentares.

C)

planícies ribeirinhas.

Nos climas quentes e úmidos, predomina a
desagregação mecânica das rochas; nos climas
secos e frios, predomina a decomposição
química.

D)

terrenos de transição das áreas sedimentares e
do embasamento cristalino.

D)

Os problemas atuais de ocupação da Amazônia
estão ligados à perda da biodiversidade, ao
desmatamento desordenado, ao
empobrecimento dos solos e ao aumento das
queimadas.

03.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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07.

Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos
são considerados fenômenos de origem
A)

plutônica.

B)

endógena.

C)

exógena.

D)

eustática.

I.

Para Yi-Fu Tuan, o espaço é um produto da
nossa relação de corpo com o entorno.

II.

Milton Santos diz que o espaço é um sistema
de objetos orientados para as ações.

III.

David Harvey entende que o espaço é tido
como construção do homem e não como algo
dado, ou seja, é o seu cotidiano.

É correto o que se afirma em

08.

A matriz energética brasileira provém,
essencialmente, de origem

A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

A)

nuclear.

C)

II e III apenas.

B)

petrolífera.

D)

I e III apenas.

C)

eólica.

D)

hidráulica.

09.

No que concerne ao deslocamento das
massas de ar no globo terrestre, assinale a
afirmação verdadeira.
A)

O deslocamento das massas de ar é feito das
áreas de baixa para alta pressão atmosférica.

B)

As massas de ar são portadoras de uma
combinação de componentes climáticos que
influenciam as características do ambiente
natural.

C)

Nos oceanos formam-se massas secas, a
exemplo da massa tropical continental.

D)

As massas de ar não adquirem as
características das superfícies sobre as quais
se deslocam.

10.

Sobre os biomas brasileiros é INCORRETO
afirmar-se que
A)

a floresta tropical tem associações arbóreas de
grande porte relacionadas a climas úmidos e
quentes, sendo localizada nas regiões
intertropicais.

B)

a floresta de araucárias comporta padrões de
associações arbóreas diversificadas e está
associada ao clima subtropical.

C)

a caatinga é o bioma típico do domínio das
depressões interplanálticas semiáridas.

D)

a floresta equatorial tem porte arbóreo denso,
é muito rica em biodiversidade e está situada
entre 30° e 50° de Latitude N.

11.

Analise as seguintes afirmações sobre a
compreensão do espaço geográfico e suas
interpretações.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

12.

Sobre a Teoria do Clima Urbano, proposta
por Monteiro em 1976, é correto afirmar-se que
A)

a cidade não exerce nenhum tipo de relação
com o “seu clima”, já que este tem apenas a
dimensão macro escalar.

B)

nela existe uma unidade orgânica da cidade e
do clima, que se unem e formam o sistema
clima urbano.

C)

ela defende a organização do clima urbano
como um fato produzido unicamente pela
sociedade.

D)

o clima nas grandes cidades é comandado
pelos valores médios e pelos arranjos espaciais
de cada cidade.

13.

Sobre os conceitos de natureza, trabalho e
riqueza, estudados pela geografia econômica,
analise as seguintes afirmações.
I.

Na modernidade, o conceito de riqueza é
trocado pelo conceito de valor. A natureza e o
trabalho tornam-se fatores que se definem
pelo seu valor monetário.

II.

A passagem de uma sociedade que produz
para subsistência para uma sociedade que
produz para o mercado se dá através do
desenvolvimento das atividades técnicas, com
as quais se organizam as relações de
transformação da natureza pelo homem.

III.

Nas sociedades antigas, a riqueza era
entendida como o próprio trabalho. Portanto,
a natureza não seria a principal fonte
originária da riqueza.

É correto o que se afirma somente em
A)

III.

B)

I e II.

C)

I.

D)

II e III.
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14.

“É sabido que o sistema capitalista não se
desenvolve uniformemente em todos os espaços,
deixando muitos lugares sem utilização,
desvinculados do processo global,... Numa época
de reestruturação sistêmica, muitos desses lugares
são chamados a compor o quadro das relações
produtivas, dentro de suas respectivas condições.”
LIMA, Luiz Cruz. “Redes de integração do território
cearense: dos caminhos da pecuária às estradas virtuais.”
2007. p. 39-40. SILVA, J. B. et al (org.). Ceará: um novo
olhar geográfico. 2a edição. Fortaleza: Ed. Demócrito
Rocha, 2007.

O sistema capitalista (re)insere os espaços acima
citados, no cenário produtivo,
A)

B)

a partir da adequação às exigências da
modernidade e dos investimentos do estado ou
dos organismos privados.
sem nenhum tipo de investimento público ou
privado. A ocupação desses espaços é uma
consequência do crescimento urbano.

C)

apenas quando estas áreas estão próximas a
grandes complexos industriais urbanos.

D)

raramente, apenas em circunstâncias
excepcionais, motivadas pela cobrança dos
movimentos sociais organizados.

15.

O recém eleito presidente francês tem pela
frente a difícil tarefa de conduzir o país num cenário
geopolítico cada vez mais complexo. Sobre o
processo eleitoral na França e as propostas de
Sarkozy e Hollande, analise as seguintes
afirmações.
I.

II.

III.

Sarkozy usou um discurso mais
nacionalista sobre temas polêmicos
como imigração, para conquistar o
voto da extrema direita.
Hollande prometeu facilitar e acelerar
a entrada da Turquia na UE como
forma de fortalecimento do bloco,
contradizendo Sarkozy.
Em seu discurso, tido como
demagógico pela direita, Hollande
prometeu taxar os mais ricos e
reequilibrar economicamente a França
até 2017.

16.

Sobre a revolução técnico-científica, ou
terceira revolução industrial, analise as afirmações
a seguir.
I.

II.

III.

I e II.

B)

II.

C)

III.

D)

I e III.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

Nela ocorrem modificações no
conjunto das relações da sociedade
com a natureza.
Um dos seus principais impactos foi a
modernização dos sistemas de
transporte e telecomunicações.

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.

17.

A China nas últimas décadas tem-se
reafirmado, de várias maneiras, como uma das
maiores potências do mundo. Contudo, possui
alguns conflitos territoriais internos como
A)

a luta pela incorporação da planície de Taiwan.

B)

as tentativas de retomar os territórios de Hanoi
e Xangai.

C)

o movimento pela independência do Tibet.

D)

a disputa com o Vietnã e o Sudão pelas Ilhas
Spratly.

18.

Os movimentos migratórios internos no
Brasil representaram um importante deslocamento
populacional entre as regiões brasileiras, com
diversas repercussões. Entre as décadas de 1970 e
1990,
A)

nordestinos migraram para a região norte para
trabalhar nos seringais de forma extrativista.

B)

sulistas e nordestinos foram para o interior de
São Paulo atraídos pela expansão da cultura
cafeeira.

C)

nordestinos migraram para a região centrooeste, para trabalhar na construção de Brasília,
em um movimento conhecido como marcha
para o oeste.

D)

sulistas migraram para o centro-oeste atraídos
pela atividade agropecuária e os nordestinos,
para a região norte, em virtude da
agropecuária e dos garimpos.

É correto o que se afirma apenas em
A)

Seus efeitos repercutiram em todo o
mundo, principalmente nos últimos 30
anos.
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19.

O censo de 2010 do IBGE aprimorou a
identificação dos aglomerados subnormais, que são
caracterizados como
A)

populações rurais assentadas em terras de
reforma agrária.

B)

qualquer área rural com a presença de escolas
de ensino fundamental.

C)

assentamentos irregulares diversos existentes
em todo país.

D)

espaços urbanos que concentram apenas
residências de alto padrão.

22.

“A má vontade com que os jesuítas viram
os índios, a demonização dos seus costumes, a
violência da catequese, a sujeição dos povos
encontrados no além-mar, tudo isso pertence à
história do modernismo colonial.”
VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral,
sexualidade e inquisição no Brasil Colonial. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2010. p. 45-51.

Atente para o que se diz a respeito da visão dos
jesuítas acerca da humanidade encontrada no
Brasil, com as grandes navegações:
I. Julgavam imperioso cobrir o corpo dos índios,
alegando várias razões: o escândalo que
dariam, por estarem nus, aos padres
vindouros; a ofensa a Deus, sobretudo ao
assistirem a ofícios divinos, com as vergonhas
a mostra; a excitação que as índias nuas
causariam nos cristãos.

20.

Foi criado pelo Tratado de Maastricht e os
países partícipes têm em comum a cooperação em
questões como meio ambiente, imigração,
segurança e economia. Estas são algumas das
características do bloco conhecido como
A)

União Europeia.

B)

Mercosul.

C)

Nafta.

D)

Unasul.

PROVA IV - HISTÓRIA
21.

II. Jesuítas e leigos ressaltaram a nudez dos
índios, embora alguns a vissem com
naturalidade, a exemplo de Pero Vaz de
Caminha que os julgou naturalmente
inocentes, sem nada a cobrir-lhes “as
vergonhas”.
III. Em sua maioria viram na nudez indígena uma
prova de escândalo, torpezas e ofensas a
Deus, embora não se possa esquecer que o
horror que manifestavam ante a nudez dos
índios, especialmente das partes genitais,
parece antecipar todo o rigor de uma época.

Em relação à sociedade que foi gestada na,
posteriormente denominada, América Portuguesa,
no período colonial, pode-se afirmar corretamente
que

Está correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

A)

B)

II apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I, II e III.

B)

C)

D)

as etnias tribais que sobreviveram e, de algum
modo, mesclaram-se ao colonizador lusitano
deram origem a uma sociedade uniforme ,
transformada pelo elemento estrangeiro à sua
semelhança.
nessa sociedade, era clara a ascensão das
sociedades indígenas originais, partindo de sua
condição tribal a uma civilização urbana e
integrada na economia de âmbito
internacional, que a navegação possibilitara.

23.

A ocupação do território cearense se deu
fundamentalmente sob a égide da pecuária. Analise
as seguintes afirmações a esse respeito:
I. A atividade da pecuária atraiu certo interesse
da Coroa Portuguesa sobre a capitania do
Ceará e, a partir dessa atividade, ocorreu um
aumento significativo de uma população não
indígena neste território.

tal sociedade foi resultante de um processo
civilizatório, que teve a linha evolutiva da sua
população interrompida, para depois ser
subjugada e ter seus remanescentes
recrutados como mão de obra de uma nova
sociedade que nascia.
aquela era uma sociedade claramente
bipartida, com uma definição rural e outra
urbana, bem definida por uma classe
dominante letrada e um segmento dominado
com ampla cultura erudita.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

II. A partir da expansão pecuarista, o solo do
Ceará foi esquadrinhado através de doações
de sesmarias, tornando-se palco de
sangrentas batalhas entre os fazendeiros
criadores de gado e os nativos.
Pode-se afirmar corretamente que
A)

ambas são verdadeiras.

B)

somente I é verdadeira.

C)

ambas são falsas.

D)

somente II é verdadeira.
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24.

“Em dezembro de 1623, partiu da Holanda
uma poderosa esquadra de 26 navios e 3.300
homens cujo objetivo era a conquista da Bahia,
sede do governo geral e uma das mais importantes
regiões açucareiras do litoral brasileiro.”
VAINFAS, Ronaldo. Um Jesuíta a serviço do Brasil
Holandês processado pela inquisição. São Paulo:
Companhia das Letras, 2008. p. 33-37.

Em relação ao resultado da empreitada acima
citada, é INCORRETO afirmar-se que
A)

B)

C)

D)

a população de Salvador se levantou contra o
conquistador holandês e a Holanda foi obrigada
a esperar dias melhores para a conquista do
Brasil açucareiro, mudando o alvo da segunda
invasão, para Pernambuco.
a ocupação foi um sucesso e os cinco anos em
que os holandeses dominaram Salvador foram
fundamentais no exercício da estratégia para o
sucesso da invasão em Pernambuco.
Felipe IV da Espanha enviou esquadra ainda
mais poderosa tanto em navios quanto em
soldados, forçando a retirada dos holandeses.
quando a esquadra de Felipe IV chegou a
Salvador, a frota holandesa estava desfalcada,
pois a maioria dos navios explorava outras
regiões da capitania ou havia regressado à
Holanda.

25.

Atente para o que se diz acerca da
Inconfidência Mineira (1789).
I.

II.

III.

Uma parte dos conspiradores de Vila Rica
desejava a constituição de um regime
republicano no Brasil.
Os inconfidentes tinham por objetivo a
diminuição da dependência de artigos
importados, em prol do desenvolvimento de
produtos manufaturados.
Os inconfidentes defendiam a expansão da
lavoura e da pecuária, atividades que seriam
importantes para um maior desenvolvimento
da zona aurífera.

Está correto o que se afirma em
A)

I e III apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e II apenas.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

26.

“A integração econômica da região sul do
Brasil se alcançou através de sucessivos vínculos
mercantis. Tais vínculos não seriam, porém,
suficientes, para garantir uma verdadeira
incorporação, se além deles não operassem outras
forças de unificação.”
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido
do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
p. 410-415.

Com relação às “outras forças” a que se refere o
autor, analise os seguintes itens:
I.

A política portuguesa, de potência bélica e
portentosa, deliberada a levar sua hegemonia
ao Rio da Prata a qualquer preço.

II.

O uso das armas, no sentido de manter o
“Brasil sulino” atado ao Brasil, posto que ali,
periodicamente explodiam tensões e conflitos.

III.

As várias tensões e disputas naquela região,
que levaram o Brasil a uma unificação
territorial com os países platinos.

É correto afirmar-se que se configuraram como
forças de unificação os itens
A)

I e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

27.

“O processo de emancipação política do
Brasil pôs em evidência todas as contradições do
regime bem como polarizou forças sociais em
gestação.”
CARVALHO, Jose Murilo. A Construção da Ordem/Teatro
de Sombras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
p. 187-197.

As “forças sociais em gestação”, no contexto acima
apontado, compreendiam
A)

a elite burocrática que foi o segmento que
mais cresceu logo após o processo de
emancipação política e foi quem deu coesão ao
grupo dominante.

B)

os militares, cujo comportamento tinha
características próprias e atuavam com
autonomia, intervindo diretamente neste
processo.

C)

os escravos, que representavam um terço da
população e tiveram um papel de vanguarda
no contexto acima citado.

D)

o clero que, embora reconhecidamente mal
formado e de modo geral de costumes pouco
acordes com a disciplina eclesiástica,
protagonizou tal processo.
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28.

“O ser senhor de engenho é título a que
muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido,
obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual
deve ser, homem de cabedal e governo, bem se
pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho
quanto se estimam os títulos entre os fidalgos do
Reino.”
DEL PRIORI, Mary. Revisão do Paraíso: os brasileiros e o
estado em 500 anos de História. Rio de Janeiro: Campus,
2000. p. 17-27.

Observe as seguintes afirmações acerca desse
personagem da história brasileira:
I. Misto de honraria riqueza e prestígio, a
imagem do senhor de engenho correspondia
exatamente à pomposa definição realizada no
excerto acima. A abundância no modo de vida
era a norma geral.
II. O senhor de engenho figurava no ápice da
hierarquia social e controlava, em muitos
casos, grande extensão de terras e grande
número de escravos, bem como era a
representação da erudição naquela sociedade.
III. Via de regra, vivia o senhor de engenho e
seus agregados uma vida difícil:
alimentavam-se muito mal, as enchentes e as
secas dificultavam o suprimento de víveres
frescos; a sífilis marcava-lhes o corpo; eram
ainda constantemente ameaçados pelos
nativos.

Com relação às afirmações acima, é correto dizerse que
A)

I é verdadeira e II é falsa.

B)

I é falsa e II é verdadeira.

C)

ambas são falsas.

D)

ambas são verdadeiras.

30.

“Desta forma, em 1924, com base no
Relatório do então Diretor de Higiene Pública do
Ceará, Dr. Clóvis Barbosa de Moura, percebia-se o
funcionamento de uma máquina de controle médico
na capital e no interior.”
PONTE, Sebastião Rogério. Fortaleza Belle Epoque:
Reforma Urbana e Controle Social (1860-1930). Fortaleza:
Edições Demócrito Rocha, 2001. p. 15-122.

Atente para o que se diz acerca da criação de uma
rede de controle médico no estado do Ceará, no
início da década de 1920, referida no excerto
acima.
I.

Análises e discursos desse porte são
indicativos de que, no período em questão,
instaurava-se um movimento médicohigienista, no sentido de operar
transformações na saúde pública da capital e
do interior do Ceará.

II.

É plausível considerar que no Ceará, no
período citado, foi difícil a aceitação da
chamada medicina científica entre a maioria da
população, habituada que estava a uma
medicina, digamos, popular e mais acessível.

Está correto o que se afirma apenas em
A)

I.

B)

II.

C)

III.

D)

I e II.

29.

Observe atentamente as afirmações a
seguir, no que tangem ao regime federalista
implantado no Brasil com a Constituição de 1891 e
a alguns de seus desdobramentos:
I.

O Federalismo instituído com a Constituição de
1891 destinou aos estados as questões de
segurança pública e cada estado, a seu modo,
procurou organizar seus aparelhos de
segurança.

II.

Não seria errôneo afirmar que a prática política
nas distantes reuniões do país, como era no
período Imperial, continuou a ser uma questão
de Estado, cujo guardião oficial era agora o
exército, secundado pelos aparatos estaduais.

Sobre as afirmações acima, é correto dizer-se que
A)

I é falsa e II é verdadeira.

B)

I é verdadeira e II é falsa.

C)

ambas são falsas.

D)

ambas são verdadeiras.

31.

Segundo o historiador grego Heródoto, os
egípcios, dentre todos os povos da Antiguidade,
eram os mais religiosos. Efetivamente a vida
religiosa que se desenvolveu no Egito foi
extremamente rica e articulada. A característica
fundamental da religiosidade egípcia era o culto
A) a divindades antropoformes.
B) dedicado exclusivamente ao deus Rá, o sol.
C) a divindades zoomorfas, cuja divindade
principal é Rá.
D) dedicado aos heróis caçadores representados
na forma de animais.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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32.

Ciro, o Grande (558-529 a.C.), reinou
sobre o grande império persa. Utilizou como
método de organização política a tolerância em
relação aos seus súditos, concedendo-lhes relativa
autonomia administrativa. Dividiu o imenso
território em vinte satrapias, cada uma dirigida por
um sátrapa, que era um funcionário
A) do estado persa, que exercia o poder de um
governo de fato.

35.

A Europa no final do século XIII e no início
do século XIV tem outro perfil em formação, com o
estabelecimento de uma crise irreversível entre as
duas maiores forças políticas do mundo medieval, o
papado e o império. Sobre essa crise é correto
afirmar-se que
A)

bloqueou o desenvolvimento da economia
mercantil e bancária.

B)

abalou uma cultura; os ideais teocráticos e
universalistas tornaram-se anacrônicos diante
de novos sujeitos políticos.

C)

impediu que novos sujeitos sociais, com seus
valores calcados na burguesia nascente se
consolidassem.

D)

mesmo com muita dificuldade, a instituição
tradicional conhecida como papado sobreviveu
ao império.

B) privado, encarregado do governo da cidade e
da administração dos bens do templo.
C) nomeado pelo rei para ocupar postos de chefia
sob a autoridade de um governador.
D) nomeado inspetor pelo imperador persa, com
as funções de polícia e vigilância.

33.

O fenômeno conhecido como Helenismo
designa convencionalmente o período em que a
cultura grega se difundiu em diferentes partes do
mundo antigo, pelo mediterrâneo, pela Ásia, pela
Síria, pela Fenícia, etc. e daí, tem-se o florescer de
um modelo cultural em filosofia, economia, religião,
ciência e arte. Este período que também se
caracteriza pela intensa troca de experiências
culturais entre dominadores e dominados começou
a partir do(a)
A) adoção do pensamento platônico como o
modelo de cidade governada por filósofos.
B) morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C.
C) tomada de poder por Filipe II da Macedônia, em
359 a.C.
D) declínio da polis, com o fim da guerra do
Peloponeso.

34.

As Guerras Púnicas foram uma série de
combates entre Roma e Cartago entre o III e o II
século a.C.; receberam esse nome, porque os
romanos chamavam os cartagineses de púnicos.
Tiveram importância significativa na história de
Roma e do mundo antigo, porque
A)

Roma se afirmou como primeira potência e
dominou política e culturalmente os povos do
Mediterrâneo.

B)

Roma não superou várias derrotas para Aníbal.

C)

o embate entre Roma e Cartago durou muito
tempo, mais de um século.

D)

após a vitória, Roma entrou em contato com
diversas civilizações e adquiriu maior
progresso.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

36.

“... Mas o vigário não lhe deu atenção e o
processo continuou. Pensou-se em liquidar as
opiniões de Menocchio, em especial sua
cosmogonia, fazendo-as passar por um amontoado
de extravagâncias ímpias, porém inócuas (o queijo,
o leite, os vermes-anjos, o Deus-anjo criado do
caos), mas tal ideia foi abandonada. Cem, 150 anos
depois, Menocchio provavelmente teria sido
trancado em um hospício, e o diagnóstico teria sido
“tomado por delírio religioso”. Todavia, em plena
Contra-Reforma, as modalidades de exclusão eram
outras – prevaleciam a identificação e a repressão
da heresia.”
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. O cotidiano e as
ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Trad.
Maria Betânia Amoroso e José Paulo Paes. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006. p. 38.

Para Ginzburg, Menocchio é definido pela ContraReforma como um
A)

extravagante.

B)

doente mental.

C)

excluído da história.

D)

herético.
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37.

“A grande revolução de 1789-1848 foi o
triunfo não da ‘indústria’ como tal, mas da indústria
capitalista; não da liberdade e da igualdade em
geral, mas da classe média ou da sociedade
‘burguesa liberal’; não da ‘economia moderna’ ou
do ‘Estado moderno’, mas das economias e estados
em uma determinada região geográfica do mundo
(parte da Europa e alguns trechos da América do
Norte), cujo centro eram os Estados rivais e
vizinhos da Grã-Bretanha e França. A
transformação de 1789-1848 é essencialmente o
levante gêmeo que se deu naqueles dois países e
que dali se propagou por todo o mundo.”
HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções. Europa 17891848. Trad. Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel.
São Paulo: Editora Paz e Terra, 1989. p. 17.

39.

“Entre 1838 e 1901, a U. S. Navy realizou
12 (doze) viagens para a América Latina, as quais
foram documentadas pelos comandantes dos
navios, por meio de narrativas, relatos e diários de
viagens. Esse aparato discursivo teve ampla
circulação entre a Europa e as Américas,
especialmente entre as associações científicas e
academias militares.”
JUNQUEIRA, Mary A. Ciência, técnica e as expedições da
marinha de guerra norte-americana, U.S. Navy, em
direção à América Latina (1838-1901). In: Varia História.
v.23 n.38. Belo Horizonte jul./dez. 2007. p. 334-349.

Segundo a autora, as viagens da Marinha
Americana à América Latina
A)

criaram associações científicas e academias
militares em diferentes localidades da América
Latina.

B)

puderam estabelecer redes de relações e
intercâmbios variados, em um mundo que se
tornava mais e mais interconectado.

C)

tiveram interesses vários, sobretudo para
propor a criação de narrativas e romances
sobre a América Latina.

D)

foram atividades isoladas e, apesar da
repercussão inicial, o interesse americano nas
viagens continuou no decorrer do século XX.

As revoluções referidas acima por Hobsbawm são:
A)

a Revolução Francesa e a Revolução Industrial.

B)

a Revolução Iluminista e a Guerra das Rosas.

C)

a Revolução Industrial e a Revolução Inglesa.

D)

a Revolução Americana e a Revolução
Francesa.

38.

Hitler, Mussolini e Stálin são exemplos de
líderes de regimes totalitários. Analise as seguintes
afirmações sobre o Totalitarismo:
I.

É um regime político não democrático,
caracterizado pela ausência de pluralismo, em
que o partido único tem papel proeminente e
cujo poder é legitimado pela presença de uma
ideologia rígida.

II.

No Totalitarismo há frequentes mobilizações,
com fundo ideológico contínuo da população,
mantidas por organizações colaterais e
subordinadas ao partido, como as associações
de jovens, sindicatos, etc.

40.

Augusto Pinochet ascendeu ao poder no
Chile, por meio de um golpe de estado. Dirigiu o
país autoritariamente de 1973 até 1990. Seus
opositores foram arbitrariamente presos, torturados
e muitas pessoas ainda hoje estão desaparecidas,
dentre elas, militantes dos partidos comunista,
socialista e democrata cristão, bem como
acadêmicos, artistas, religiosos, estudantes,
operários, etc. Sobre Pinochet é correto afirmar-se
que

III.

Aparece sempre em regimes autoritários e,
segundo alguns críticos, tem uma fraqueza e
uma incapacidade de adaptar-se às novas
exigências de uma sociedade em
transformação.

A)

ao afastar-se do poder, foi severamente punido
e processado pelos delitos cometidos, graças à
atuação da política de reconciliação nacional
chilena e à Convenção Internacional pelos
Direitos Humanos.

IV.

É um partido ou movimento político que
também pode ser uma ideologia com
estrutura institucional; pode ser
temporalmente delimitado a partir da história
moderna, com fases diferentes nas
modalidades de conteúdo ideológico.

B)

em março de 1990, conseguiu salvo conduto
para terminar os seus dias exilado na Espanha,
mas manteve um status de chefe de estado e,
ao mesmo tempo, comandante supremo no
Chile.

C)

foi morto no Palácio da Moeda, pouco antes de
cair nas mãos do Exército que conduziu o
governo no período de transição da ditadura
para a democracia.

D)

foi preso e processado em Londres em 1998,
por representantes da Anistia Internacional e
outras organizações, acusado por violações dos
direitos humanos, crimes contra a humanidade,
conspiração e tortura.

Está correto o que se afirma somente em
A)

III e IV.

B)

II e IV.

C)

I e II.

D)

I e III.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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