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Após receber o seu cartão-resposta, copie nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra
com letra de forma, a seguinte frase:

Ações edificantes elevam o ser.
ATENÇÃO!
•

Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta)

NÚMERO DO GABARITO

questões com 4 (quatro) alternativas cada,
distribuídas da seguinte forma:
PROVA III - Geografia (20 questões: 01 - 20),
PROVA IV - História (20 questões: 21 - 40).

•

Ao sair definitivamente da sala, o candidato
deverá assinar a folha de presença e

Marque, no local apropriado
do seu cartão-resposta, o número
2 que é o número do gabarito
deste caderno de provas e que se
encontra indicado no rodapé de
cada página.

entregar ao fiscal de mesa:

•

•

o CARTÃO-RESPOSTA preenchido e assinado;

•

o CADERNO DE PROVAS.

Será atribuída nota zero, ao candidato que não entregar seu CARTÃO-RESPOSTA.
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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

O conjunto de processos que ocasionam a
desagregação física ou a decomposição química dos
minerais das rochas em face da ação dos agentes
climáticos e biológicos é denominado
A)

intemperismo.

B)

erosão.

C)

pedogênese.

D)

morfogênese.

04.

Os principais dados associados ao ciclo
hidrológico da Terra correspondem à evaporação
mais evapotranspiração, infiltração, pluviosidade e
descarga fluvial. Com base na relação entre esses
dados, é verdadeiro afirmar-se que
A)

a descarga fluvial é igual ao total de
pluviosidade menos infiltração.

B)

evaporação é igual à pluviosidade menos
infiltração.

C)

infiltração é sempre igual ao total de
pluviosidade.

D)

a descarga fluvial depende do total de
pluviosidade menos evaporação,
evapotranspiração e infiltração.

02.

Com base nos padrões de ocupação das
terras do Estado do Ceará pela agricultura e pela
pecuária, e na distribuição geográfica dessas
atividades, foi esboçada uma tentativa de
zoneamento agropecuário para o Estado, que ficou
dividido em três regiões: 1. Complexo de zonas
fisiográficas de exploração mista, com
predominância de pecuária; 2. Complexo de zonas
fisiográficas de exploração mista, com
predominância de agricultura; 3. Zonas
essencialmente agrícolas. De acordo com esse
zoneamento, pode-se afirmar corretamente que
A)

a região 1 inclui o sertão central e as serras
úmidas.

B)

a região 2 abrange o litoral e os sertões
semiáridos.

C)

a região 3 abrange a serra de Baturité, o
planalto da Ibiapaba e as planícies fluviais.

D)

a região 3 inclui os sertões dos Inhamuns e os
vales úmidos.

03.

O homem, atuando na superfície da Terra e
utilizando os seus recursos naturais, tem
demonstrado, ao longo do tempo, desarmonia em
relação ao meio ambiente em que vive. Sobre esse
tema, é INCORRETO afirmar-se que
A)

tem havido diminuição progressiva das áreas
florestais, substituídas por atividades que
comprometem o equilíbrio ambiental.

B)

práticas agropecuárias inadequadas têm
motivado o desgaste e a erosão dos solos,
especialmente em regiões semiáridas ou
subúmidas.

C)

D)

a manutenção da qualidade ambiental tem sido
feita nas áreas de extrativismo mineral e
vegetal.
a caça predatória tem ocasionado a extinção
de espécies, e provocado rupturas no equilíbrio
ecológico.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

05.

Em se tratando do meio ambiente e da
conservação ambiental, é correto afirmar-se que
A)

a expressão “qualidade de vida” tem exclusiva
conotação com as condições econômicas.

B)

conservacionismo e preservação ambiental são
expressões sinônimas e presumem a não
utilização dos recursos naturais.

C)

o aquecimento global é o principal
condicionante do chamado “efeito estufa”.

D)

a desertificação é a degradação generalizada
dos recursos naturais renováveis, e afeta,
principalmente, as regiões tropicais úmidas.

06.

Em se tratando das condições geológicas e
geomorfológicas do Brasil, pode-se afirmar
corretamente que
A)

as bacias sedimentares expõem a ocorrência
de relevos tabulares de chapadas e de cuestas.

B)

os escudos cristalinos e maciços antigos datam
das eras paleozoica e mesozoica.

C)

coberturas sedimentares litorâneas estão
associadas ao pré-cambriano.

D)

as planícies fluviomarinhas e campos de dunas
são ambientes de baixa vulnerabilidade à
ocupação e não têm preservação compulsória.

07.

No sítio urbano de Fortaleza, as áreas mais
estáveis e que não apresentam maiores problemas
de expansão urbana correspondem aos sistemas
ambientais de
A)

planícies fluviomarinhas.

B)

planícies fluviais revestidas por matas ciliares.

C)

tabuleiros da Formação Barreiras.

D)

campos de dunas.
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Sobre o mapeamento temático de interesse
geográfico, é INCORRETO afirmar-se que

Está correto o que se afirma apenas em
A)

III e IV.

A)

as cartas batimétricas são cartas hidrográficas
que representam o relevo de áreas imersas
oceânicas, lacustres e fluviais.

B)

I e II.

C)

I e III.

B)

os mapas geológico, geomorfológico e
pedológico representam, respectivamente, o
relevo, os solos e as rochas.

D)

II e IV.

C)

uma carta planimétrica não requer a
representação do relevo através do traçado
das curvas de nível.

D)

as imagens do sensoriamento remoto (de
satélite, de radar e aerofotos) são os principais
instrumentos utilizados na preparação de
mapas temáticos que representam assuntos de
interesse da geografia física.

08.

11.

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, durante a 11ª rodada de
licitações, leiloou, no mês de maio, áreas para
exploração de petróleo e gás nas bacias do
Parnaíba, Foz do Amazonas e Barreirinhas. Esta
ação da ANP
A)

não contemplou áreas para exploração de
petróleo e gás do pré-sal, pois estas terão uma
rodada específica de negociação.

B)

permitirá aumentar os investimentos públicos
e privados, além de ampliar a exploração de
petróleo na área do pré-sal.

C)

arrecadou valores bem abaixo dos esperados
pelo governo, em virtude dos sucessivos leilões
que têm ocorrido anualmente.

D)

teve como objetivo estimular a exploração de
petróleo e gás, apenas nas áreas de terra
dessas bacias.

09.

No que concerne às condições geoambientais
do Nordeste brasileiro, assinale a afirmação
verdadeira.
A)

Os planaltos sedimentares, com coberturas de
rochas areníticas têm solos férteis e uma rede
hidrográfica muito densa.

B)

Os sertões têm primazia de rochas
sedimentares, solos espessos e drenagem
semiperene.

C)

As serras muito acidentadas ou dissecadas são
próprias das bacias sedimentares que têm
estruturas horizontais.

D)

As coberturas sedimentares recentes
(Quaternário) abrangem o litoral e os fundos
dos vales.

12.

No continente africano ainda persiste um
cenário silencioso à mídia global e que ultrapassa,
com os violentos conflitos, todos os limites dos
direitos humanos fundamentais. Atente para o que
se diz sobre os conflitos no continente africano.
I.

10.

Considere as afirmações abaixo, no que
concernem à hidrografia e às águas subterrâneas.
I.

II.

O escoamento fluvial decorre, em essência, de
um período de intensas chuvas nas regiões
frias, ou do derretimento de neves nas
regiões de baixa latitude.
O potencial de águas subterrâneas é maior
em terrenos do embasamento cristalino, e
muito baixo em coberturas sedimentares.

III.

A densidade e a frequência de rios de uma
região dependem das condições geológicas e
geomorfológicas.

IV.

O regime fluvial é essencialmente
condicionado pelo clima, através das chuvas
e/ou do degelo.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

II.

III.

Parte dos atuais conflitos no continente
africano tem suas origens na equivocada
divisão territorial promovida pelos
colonizadores europeus, que não
consideraram as diferenças étnicas e
culturais dos vários povos locais.
Os conflitos que ocorrem em Ruanda,
Somália, Congo, Senegal, Mali, Burundi e
Libéria estão longe de uma solução pacífica
e não têm a atenção mundial, porque são
países pobres com populações pobres.
Através de uma manipulação ideológica,
muitos grupos armados, em suas ações,
utilizam-se de crianças. Dessa forma,
aprofundam-se ainda mais as
consequências dos conflitos no continente
africano.

Está correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e III apenas.
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13.

O índice que mede a desigualdade social e o
nível de concentração de renda de um país,
baseado na relação que há entre o número
percentual total de pessoas e o total percentual da
renda de um determinado lugar é denominado
A)

Índice de Desenvolvimento Humano.

B)

Índice de Gini.

C)

IGP-M.

D)

ICV.

14.

“Quando tornarei a respirar tuas auras
impregnadas de perfumes agrestes, nas quais o
homem comunga a seiva dessa natureza possante?
De dia em dia aquelas remotas regiões vão
perdendo a primitiva rudeza, que tamanho encanto
lhes infundia. A civilização que penetra pelo interior
corta os campos de estradas e semeia pelo
vastíssimo deserto as casas e mais tarde as
povoações.”
ALENCAR, José de. O Sertanejo. São Paulo. Editora Ática,
1987. p.11.

O excerto remonta o cenário do início da produção
espacial e da ocupação do sertão cearense. Sobre
este processo, analise as afirmações a seguir.
I.

O processo de povoamento do Ceará é
considerado tardio em relação aos demais
estados nordestinos.

II.

Os primeiros núcleos de povoamento
surgiram do litoral para o sertão, ao longo
dos principais rios. Cidades como Aracati,
Limoeiro do Norte e Jaguaribe são
exemplos deste processo.

III.

As regiões correspondentes aos vales dos
rios Acaraú e Jaguaribe também foram
colonizadas em função das fazendas de
gado.

Está correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e III apenas.

15.

A corrente de pensamento da geografia que
promoveu diversas modificações metodológicas
fundamentadas no neopositivismo lógico e que
sugere que todo conhecimento deve basear-se na
experiência é conhecida como geografia
A)

cultural.

B)

crítica.

C)

pragmática.

D)

econômica.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

16.

“[...] numa mesma região ideal, fisicamente
homogênea e plana, povoada uniformemente por
uma população [...] de mesmos hábitos e poder
aquisitivo, os centros urbanos estariam localizados
a uma mesma distância uns dos outros, todos eles
prestando serviços e oferecendo bens a essa
população.”
CORREA, Roberto Lobato A. A Propósito da Teoria da
º
º
Centralidade. Revista Geográfica. T. 35, N 63, 2
semestre, 1965. p.139-142.

O excerto apresenta algumas características da
teoria da centralidade proposta por Christaller.
Atente para as afirmações a respeito dessa teoria.
I.

A teoria da centralidade tenta explicar a
hierarquia das cidades, a partir do poder de
atração exercido por uma metrópole.

II.

A proposta admite que a área de influência
de uma cidade depende da sua capacidade
de oferecer bens e serviços nas áreas ao seu
entorno.

III.

Esta teoria propõe que as sociedades
construam suas relações, orientadas pelas
condições socioeconômicas que determinam
o seu regime político.

Está correto o que se afirma apenas em
A)

II.

B)

III.

C)

I e III.

D)

I e II.

17.

No Brasil, as questões relacionadas à reforma
agrária e à terra são antigas e bastante complexas,
envolvendo interesses diversos em um constante
cenário de conflitos. Analise as seguintes
afirmações a respeito da reforma agrária no Brasil:
I.

O modelo de reforma agrária desenvolvido
no Brasil favorece apenas aos grandes
produtores rurais e à atividade
agroindustrial.

II.

Apesar das lacunas, atualmente o modelo
de reforma agrária brasileiro tem buscado
associar viabilidade econômica,
sustentabilidade ambiental e
desenvolvimento territorial.

III.

A desconcentração da estrutura fundiária
e a diminuição da migração campo-cidade
não podem ser citadas como consequência
do processo de reforma agrária.

É INCORRETO o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e III apenas.
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A soja é a principal oleaginosa produzida no
Brasil. Sua produção e seu consumo têm-se
expandido mundialmente em função de vários
fatores. Atualmente, o aumento da produção da
soja no Brasil também está associado à(s)

A sequência correta, de cima para baixo, é

A)

tecnologia de cultivo e produção trazida da
Argentina e do Uruguai, que juntos respondem
por mais de 90% da soja mundial.

B)

expansão da fronteira agrícola, às políticas de
incentivo à atividade rural e à competitividade
da soja brasileira no mercado internacional.

20.

C)

importações, que vêm aumentando
gradualmente nos últimos anos, fato que
também tem fortalecido o setor terciário no
País.

18.

D)

baixa produtividade da soja nos Estados
Unidos e à elevada demanda por este grão no
mercado norte-americano.

19.

“Em uma das mais longas discussões de sua
história, [...], o governo conseguiu concluir nesta
quinta-feira (16) a aprovação, na Câmara dos
Deputados, do projeto que reformula o sistema
portuário brasileiro.”
Folha de São Paulo, 16 de maio de 2013. Governo
consegue aprovar MP dos Portos após 22h de votação.
Márcio Falcão, Dimmi Amora
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1279553apos-22-horas-governo-consegue-aprovar-mp-dosportos.shtml

Analise as afirmações sobre os portos brasileiros, e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

A)

F, V, V, F, V.

B)

V, F, F, V, F.

C)

V, V, F, V, F.

D)

F, F, V, V, V.

O censo demográfico do IBGE, realizado em
2010, demonstrou uma série de características da
população brasileira, como o fato de a população
estar irregularmente distribuída no território, além
de evidenciar uma série de disparidades regionais.
Outro resultado importante desta pesquisa apontou
A)

o equilíbrio notório que há entre o número de
brancos e negros que têm acesso ao ensino
superior no Brasil.

B)

a redução do número de pessoas que se
declaravam pardas, em relação ao censo 2000.

C)

a redução do número de pessoas que se
declaravam brancas e o aumento da população
negra no País, em relação ao censo 2000.

D)

o fato de que quase 1 milhão de brasileiros
declararam possuir pelo menos um tipo de
deficiência mental, motora, visual e auditiva.

PROVA IV - HISTÓRIA
21.

O esforço despendido pelos jesuítas no Brasil
Colonial na catequização dos africanos resultava,
muitas vezes, em formas de religiosidade
sincrética. Atente para o que se diz acerca desse
sincretismo religioso e do processo de
evangelização dos africanos escravizados no Brasil.

(

)

O atual sistema portuário brasileiro é um
dos melhores do mundo, razão pela qual
tem aumentado a competitividade dos
produtos agrícolas brasileiros.

(

)

A medida provisória de modernização dos
portos restringe a atuação dos portos
privados e fortalece os principais portos
públicos brasileiros.

(

)

O Estado de São Paulo possui o maior
número de portos secos do País; nessas
áreas alfandegárias ocorre o
armazenamento e o despacho de
mercadorias.

(

)

Atualmente o sistema portuário brasileiro
é composto por portos públicos, terminais
portuários de uso privado e complexos
portuários operados pela iniciativa
privada.

III.

(

)

Os portos brasileiros são responsáveis por
mais de 90% das exportações do País,
movimentando aproximadamente 700
milhões de toneladas por ano.

A)

I e II.

B)

II e III.

C)

III.

D)

I.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

I.

A explicação para a ampla difusão dessas
práticas sincréticas está na precariedade do
processo de catequização, o que resultou no
fracasso de todas as tentativas de
evangelização.

II.

A grande diversidade dos africanos oriundos
de diversas etnias que, propositadamente,
eram separados ao desembarcar, contribuiu
para as dificuldades do processo de
evangelização.
Vários rituais e práticas religiosas originadas
nas religiões africanas mesclaram-se aos ritos
católicos e encontraram diferentes formas de
expressão entre os africanos escravizados.

Está correto o que se afirma somente em
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22.

Considere o que se diz acerca do Poder
Moderador no Brasil Imperial, instituído na Carta
Outorgada de 1824.
I.

Foi delegado exclusivamente ao Imperador, e
colocava-se acima dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

II.

Através dele, o Imperador podia dissolver a
Câmara dos Deputados, que seria legalmente
a representação do povo.

III.

Era perfeitamente adequado para garantir a
liberdade do povo, bem como garantir a
monarquia constitucional.

II.

Substituição da mão de obra escrava pelo
trabalho dos imigrantes, posto que a
escravidão passara a ser considerada, por
muitos, uma instituição atrasada.

III.

Implemento das ferrovias, que eram
consideradas símbolo da modernidade, por
sua função econômica de escoamento das
mercadorias até os portos das cidades
brasileiras.

É correto afirmar-se que contribuíram para a
modernidade as ações contidas em
A)

I e II apenas.

Está correto o que se afirma em

B)

I, II e III.

A)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

B)

I e II apenas.

D)

I e III apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

23.

A seca, um fenômeno climático que nunca foi
raro no Ceará, durante os anos de 1877, 1878 e
1879, ocasionou uma migração, nunca vista, de
vários pontos do Estado para Fortaleza. Observe o
que se diz a respeito dessa migração exacerbada.
I.

As ruas da capital do Estado ficaram
apinhadas de flagelados, famintos e
esfarrapados, solicitando socorro aos
moradores para minorar sua fome e sede.

II.

A utilização da mão de obra dos retirantes da
seca foi fundamental para a construção da
estrada de ferro de Baturité, chamada por
alguns de ferrovia da seca.

III.

“Os comerciantes ingleses consideravam o
algodão brasileiro de ótima qualidade e parte do
produto saía para a Inglaterra através dos portos
do Maranhão, do Recife e do Ceará.”
BESSA, Telma e ARAÚJO, Alana. Sobral: outros
olhares, outras memórias, outras histórias.
Sobral-Ce, Instituto ECOA: 2012. p. 62-63.

Acerca da produção algodoeira cearense e de seus
desdobramentos, assinale a afirmação
INCORRETA.
A)

O crescimento da lavoura algodoeira excluiu a
atividade pecuarista. Afinal, a economia
brasileira e, consequentemente, a cearense
sobreviviam dos ciclos econômicos ditados
pelos interesses econômicos externos.

B)

Sua expansão se deu quando os Estados
Unidos, então o grande produtor de algodão,
envolvido com a guerra pela sua independência
(1774-1783), não mais exportou o produto
para a Inglaterra.

C)

A produção de tecidos no Ceará funcionou
inicialmente com teares primitivos feitos de
madeira, onde se teciam panos grossos e
fortes para vestimenta de escravos e pessoas
simples.

D)

A mão de obra usada na cotonicultura foi
basicamente a mesma antes usada na
pecuária, sendo pouco empregado o escravo
africano, devido à facilidade de colheita do
produto, que possibilitava a utilização de
mulheres e, até mesmo, crianças.

Um grande número de pessoas vivendo em
condições insalubres agravou o quadro
sanitário da Província, com o surgimento de
casos de varíola.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e III apenas.

C)

I e II apenas.

D)

II e III apenas.

24.

O fim da monarquia representou, para
muitos, o início da modernidade no Brasil. Atente
para as ações listadas a seguir.
I.

25.

Remodelação de ruas e edifícios das principais
cidades brasileiras, com ampliação de espaços
e destruição de cortiços e moradias
consideradas insalubres.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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A canção expressa um incentivo à abertura
democrática que resultou na anistia de presos
políticos na década seguinte.

Ao longo da segunda metade do século XIX,
iniciou-se no Brasil um lento processo de
industrialização. Acerca desse processo, assinale a
afirmação correta.

III.

A)

O maior número de indústrias concentrava-se
nas chamadas indústrias de transformação:
metalúrgicas, siderúrgicas e indústrias
químicas.

A)

I e II.

B)

II e III.

C)

III.

B)

No início do século XIX, já havia, em São
Paulo, algumas indústrias de grande porte,
com centenas de empregados.

D)

I.

C)

Nesse período, nas maiores cidades havia um
grande número de pequenas oficinas que
produziam artigos como vela, sabão e
chapéus.

29.

D)

Maiores ou menores, as indústrias eram
voltadas para a exportação de bens de
consumo que não exigiam sofisticação.

26.

Está correto o que se afirma apenas em

A morte de Tancredo Neves transformou o
governo interino de José Sarney em permanente.
Em maio de 1985, Sarney determinou a eliminação
do chamado “entulho autoritário”. Dentre os atos
citados a seguir, assinale aquele que NÃO
corresponde a uma medida tomada pelo Presidente
Sarney.
A)

Indicação de um novo ministério, pois o
anterior havia sido nomeado por Tancredo
Neves.

B)

Revogação de Leis, provenientes do regime
militar, que limitavam as liberdades
democráticas.

C)

Criação de uma nova legislação que facilitava o
registro de novos partidos políticos.

D)

Convocação da Assembleia Constituinte, para a
qual foram realizadas eleições em novembro
de 1986.

27.

Atente para as seguintes afirmações a
respeito da Política do Café com Leite:
I.

A Política do Café com Leite representava a
imagem de um bem sucedido acordo entre
Minas Gerais e São Paulo: um acordo de
alternância na presidência da república entre
os dois estados.

II.

A união do Estado de São Paulo com o Estado
de Minas Gerais foi um traço importante, mas
que não resume toda a história do período;
com o tempo, surgiram sérias divergências.

30.

É correto afirmar-se que
A)

as duas proposições são verdadeiras.

B)

as duas proposições são falsas.

C)

apenas a proposição I é verdadeira.

D)

apenas a proposição II é verdadeira.

Dirigindo-se à multidão no dia em que foi
coroado, Pedro I teria dito: “Juro defender a
constituição que está pra ser feita se for digna do
Brasil e de mim”.
Atente para os seguintes itens, no que dizem
respeito ao que essa célebre frase representou:
I.

28.

A canção cujo refrão é mostrado a seguir foi
um grande sucesso dos anos 1970.

II.

Eu te amo meu Brasil, eu te amo
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil

III.

Eu te amo meu Brasil, eu te amo
Ninguém segura a juventude do Brasil
(Dom e Ravel, 1970.)

A partir da mensagem subliminar que a canção
proporciona, considere as afirmações abaixo.
I.

II.

Canções como essa expressam o uso político
que os governantes militares faziam das
expressões artísticas populares em seu
proveito.

Uma fissura no pensamento liberal que,
aparentemente, até então, o Monarca
defendia.
Um contraste com o feitio autoritário da
formação do Imperador, desenvolvida na
corte absolutista luso-brasileira.
A confirmação de que o Imperador poderia
praticar atos de força e arbítrio, próprios de
um rei do Antigo Regime.

É correto o que está contido apenas em
A)

I e III.

B)

I.

C)

II.

D)

II e III.

A canção acima significa a euforia nacional
pelas conquistas democráticas do período.
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31.

Na Grécia antiga, entre os séculos VI e VII
a.C., verificou-se o declínio dos genos e a expansão
de um pequeno grupo de proprietários que
dominava as terras mais férteis. Sobre esse
período, é correto afirmar-se que nele ocorreu
A)

o declínio da sociedade grega e a
fragmentação da produção agrícola.

B)

uma ampla distribuição de terras férteis aos
pequenos proprietários.

C)

o fortalecimento da pequena produção rural
familiar.

D)

o nascimento das primeiras cidades-estado e a
concentração das atividades agrícolas.

35.

Em 1823, o governo dos Estados Unidos
aprovou a Doutrina Monroe. Considere os
seguintes itens no que concernem aos objetivos
centrais dessa doutrina:
I.

Impedir a intervenção europeia nas Américas
(do Norte, do Sul e Central).

II.

Garantir a supremacia dos Estados Unidos na
América do Sul e na América Central.

III.

Reforçar o isolacionismo norte-americano do
restante do continente, na certeza de sua
supremacia.

Correspondem aos objetivos centrais da doutrina
Monroe os itens
A)

I e II apenas.

Sobre a educação em Esparta, pode-se
afirmar corretamente que

B)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

A)

a sociedade espartana estava voltada
essencialmente para o desenvolvimento das
artes e cultura.

D)

I e III apenas.

B)

a educação em Esparta tinha características
profundamente militarizadas.

36.

C)

a formação educacional dos espartanos tinha
como principio básico o pacifismo.

D)

a sociedade espartana adotava a religião como
eixo central da sua organização social.

32.

33.

Sobre a expansão do comércio europeu dos
séculos XII e XIII, pode-se afirmar corretamente
que

“Se os historiadores progressivamente
recorreram a várias ciências sociais em busca de
métodos e modelos explicativos, as ciências sociais
progressivamente tentaram historicizar e com isso
recorreram aos historiadores”.
HOBSBAWM, Eric. Sobre História. São Paulo:
Companhia das Letras. 2008.

No trecho acima, Hobsbawm defende que os
historiadores recorrem cada vez mais à(ao)
A)

interdisciplinaridade.

B)

positivismo.

C)

materialismo.
internacionalismo.

A)

impossibilitou o desenvolvimento das cidades
europeias.

B)

o crescimento econômico de várias cidades
europeias foi influenciado pelas Cruzadas.

D)

C)

o desenvolvimento da atividade comercial para
além das fronteiras europeias provocou uma
crise econômica na Europa.

37.

D)

permitiu a busca por novas mercadorias,
porém limitou as atividades econômicas na
Europa.

Em 1848, Karl Marx e Fredrich Engels
publicaram o Manifesto Comunista. No que
concernem aos princípios propostos por Marx e
Engels no manifesto, analise os seguintes itens:
I.
II.

34.

A partir de 1517, iniciou-se na Europa um
processo denominado Reforma Protestante. Este
movimento buscava

III.

O fim do domínio da burguesia e a ditadura do
proletariado.
Sociedade sem divisão de classes sociais,
onde todo poder é dado aos trabalhadores.
Aliança entre proletários, camponeses e
burgueses.

A)

reforçar a unidade da Igreja Católica Romana.

B)

expandir a influência do papa no Novo Mundo.

Os princípios propugnados por Marx e Engels no
manifesto estão contidos nos itens

C)

contestar o domínio da Igreja Católica Romana.

A)

I e III apenas.

D)

reforçar o poder da Igreja de Roma na
Alemanha.

B)

II e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e II apenas.
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38.

Leia atentamente o seguinte fragmento:

“Na verdade não inventei Peron nem Eva Peron, a
milagrosa. Eles nasceram como reação a seus maus
governos. Eu não inventei Peron, nem Evita Peron,
nem sua doutrina. Não trouxe, em sua defesa, um
povo a quem vocês e os seus tenham enterrado em
um longo caminho de miséria. Nasceram de vocês,
por vocês e para vocês.”
DANIEL, James. Os Antecedentes: O Peronismo e a Classe
Trabalhadora, in ROLEMBERG, Denise e QUADRAT,
Samantha (orgs). A Construção Social dos Regimes
Autoritários. Legitimidade, consenso e consentimento no
século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

O Peronismo foi emblemático na emergência do
populismo na Argentina na década de 1940. Nesse
sentido, analise as afirmações abaixo.
I.

A emergência do governo de Juan Peron foi
resultante da ineficácia dos governos que o
antecederam.

II.

O Governo de Juan Peron levou a Argentina e
sua população ao empobrecimento.

III.

Enquanto o Peronismo expressou os desejos
das classes trabalhadoras, ele também foi
resultado das ações das elites argentinas.

40.

A Mesopotâmia, uma região bastante fértil,
foi ocupada por diferentes povos que viviam em
constante luta pelo seu domínio. No quadro a
seguir, encontram-se povos que ocuparam a região
e outros que não.
I.
II.

Sumérios
Assírios

III.

Amoritas

IV.

Hebreus

Considerando o quadro acima, é correto afirmar-se
que, dentre os povos listados, a Mesopotâmia foi
ocupada somente pelos
A)

Sumérios e Assírios.

B)

Assírios e Hebreus.

C)

Sumérios, Assírios e Amoritas.

D)

Sumérios, Amoritas e Hebreus.

Está correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

I e III apenas.

D)

II e III apenas.

39.

“Para os que concebem a história como uma
disputa, o atraso e a miséria da América Latina são
o resultado do seu fracasso. Perdemos; outros
ganharam. Mas, acontece que aqueles que
ganharam, ganharam graças ao que nós
perdemos”.
GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina.
Porto Alegre: Editora L & PM, 2010.

Sobre a América Latina, o excerto permite-nos
afirmar corretamente que
A)

seu desenvolvimento tardio foi resultado de
sua própria fragilidade.

B)

seu desenvolvimento foi resultado da
generosidade dos colonizadores.

C)

a miséria nela percebida se deu em virtude das
guerras que aconteceram entre colônias e
metrópoles.

D)

sua pobreza histórica foi resultante da cobiça
das metrópoles europeias.
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