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deste caderno de provas e que
se encontra indicado no rodapé
de cada página.

entregar ao fiscal de mesa:
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o CADERNO DE PROVAS.

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

Considere a figura abaixo, que expõe feições
próprias do modelado fluvial.

03.

A camada sólida da Terra é uma camada
relativamente rígida e que tem espessura variada.
Esta camada é denominada de

A)

litosfera.

B)

troposfera.

C)

magma.

D)

hidrosfera.

04.

Os recursos naturais da Terra são geralmente
classificados em renováveis e não renováveis.
Dentre os renováveis, destacam-se

Com base na análise da figura, pode-se afirmar
corretamente que
A)

B)

nas margens convexas correspondentes a B,
há maior erosão com solapamento das
margens.
nas margens côncavas correspondentes a A,
há maior deposição de sedimentos e
alargamento da planície fluvial.

C)

se trata de um curso d’água cujas sinuosidades
são denominadas de meandros.

D)

em ambas as margens, as ações de erosão e
de sedimentação são iguais e a planície fluvial
é simétrica.

A)

o petróleo e as águas superficiais.

B)

os minérios e os solos.

C)

as águas subterrâneas e a vegetação.

D)

a fauna marinha e o petróleo.

05.

O quociente entre o vapor d’água contido na
atmosfera e a quantidade máxima que ela poderá
suportar para alcançar o ponto de saturação
denomina-se
A)

evaporação.

B)

evapotranspiração.

C)

umidade relativa.

D)

nebulosidade.

06.

Com base em questões de natureza
cartográfica, assinale a afirmação verdadeira.

Temas complexos como desenvolvimento
sustentável, biodiversidade, mudanças climáticas,
desertificação, qualidade ambiental, dentre outros,
têm sido objeto de grandes conferências
internacionais promovidas pela Organização das
Nações Unidas ‒ ONU, a exemplo da Rio 92 e Rio
+20. A esse respeito, assinale a afirmação FALSA.

A)

Por ordem respectiva, rochas, relevo e solos
são representados em mapas geológico,
hidrológico e pedológico.

A)

B)

A fauna, as águas subterrâneas e as isoietas
são representadas, de modo respectivo, em
mapas zoogeográfico, hidrogeológico e
geomorfológico.

O desenvolvimento sustentável busca conciliar
o desenvolvimento socioeconômico com a
conservação dos recursos naturais e a proteção
da qualidade ambiental.

B)

A desertificação é um processo que conduz à
degradação da terra nas regiões áridas,
semiáridas e subúmidas secas, resultantes de
vários fatores, incluindo as variações climáticas
e as atividades humanas.

C)

As mudanças climáticas têm como uma das
causas admitidas o aumento da temperatura
da Terra causado pelo “efeito estufa”.

D)

O desenvolvimento sustentável prima pela
preservação compulsória da biodiversidade,
sem que se pratiquem atividades como a
agricultura e a pecuária.

02.

C)

D)

Os mapas hidrológico, de isotermas e
pedológico tratam, respectivamente, dos
recursos hídricos, da pluviometria e das
rochas.
Os mapas geomorfológico, fitogeográfico e
hidrológico tratam, respectivamente, do
relevo, da vegetação e dos recursos hídricos.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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07.

Tomando por base a avaliação do contexto
geoambiental da Região Metropolitana de Fortaleza
– RMF –, assinale a única afirmação FALSA.

III.

Dentre os domínios morfoclimáticos
subtropicais do Brasil, destacam-se o domínio
dos planaltos de araucárias e o domínio das
coxilhas com pradarias mistas.

IV.

Os domínios morfoclimáticos são, em geral,
homogêneos e não há ocorrência de
ambientes de exceção que compõem os
enclaves paisagísticos.

A)

Os sistemas ambientais mais estáveis e que
não têm limitações significativas para a
expansão urbana são os tabuleiros da
Formação Barreiras.

B)

Os sistemas ambientais mais instáveis e com
maiores vulnerabilidades à ocupação estão
localizados na planície litorânea.

C)

Grande parte de recobrimento vegetal primário
da RMF foi suprimido em face do processo de
expansão urbana e do uso agropecuário nas
zonas rurais.

A)

todas são verdadeiras.

B)

todas são falsas.

C)

apenas I e II são verdadeiras.

A dinâmica costeira não tem sido afetada pelas
intervenções antrópicas.

D)

apenas IV é falsa.

D)

08. No que diz respeito às condições ambientais,

Com base na análise das afirmações acima, é
correto afirmar que

10.

A expressão “segunda natureza” serve para
designar

assinale com F a afirmação falsa e com V, a
verdadeira.

A)

a natureza original, sem transformações
impostas pelas ações antrópicas.

(

)

Os solos aluviais são oriundos da
acumulação fluvial.

B)

a natureza humanizada, influenciada por
transformações antrópicas.

(

)

Os solos do semiárido revestidos pela
caatinga são rasos, pedregosos e muito
vulneráveis aos efeitos da erosão pluvial.

C)

a natureza reconstituída após a ocorrência
súbita de eventos catastróficos como erupções
vulcânicas e terremotos.

(

)

Nos climas tropicais úmidos, prevalecem
processos de intemperismo físico, e os
solos têm texturas grosseiras em
decorrência da desagregação mecânica das
rochas.

D)

a natureza que tem sua dinâmica condicionada
pelos processos endógenos e exógenos, sem
desequilíbrios impostos pelas ações antrópicas.

(

)

As dunas móveis são muito instáveis e não
foram ainda submetidas aos processos
pedogenéticos que conduzem à formação
dos solos.

(

)

Clima, relevo, material de origem, tempo e
seres vivos são os principais fatores de
formação dos solos.

11.

“A falta de interesse na energia da cana pode
parecer um contrassenso num momento em que o
Brasil vive um cenário de escassez. [...] Por isso, o
governo põe em operação praticamente constante
as termelétricas a gás e a óleo, mais caras e mais
poluentes, cuja função deveria ser atender à
demanda apenas em momentos de emergência.”
A cana ficou pelo caminho.
Flávia Furlan. Revista Exame, 2/4/2014. p.42 e 43.

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

F, V, V, F, V.

B)

V, V, F, V, V.

Dentre os principais motivos que levaram o governo
brasileiro a acionar as usinas termelétricas
preterindo o bagaço da cana, encontra(m)-se

C)

V, F, V, V, F.

A)

D)

F, V, F, V, F.

os parcos investimentos realizados no setor de
açúcar e etanol que foram feitos nos últimos
anos.

B)

o preço atrativo do gás, praticado no mercado
internacional, que inviabiliza o uso de outros
combustíveis para as termelétricas.

C)

a crise das usinas de açúcar e etanol
provocada pela política de controle de preços
que retirou a competitividades do etanol.

D)

o emprego de novas tecnologias que tornam o
uso de gás e óleo ambientalmente menos
poluente do que o uso do bagaço da cana.

09.

Considere as seguintes afirmações a respeito
de domínios morfoclimáticos:
I.

II.

Domínio morfoclimático é uma grande área do
espaço geográfico no interior dos continentes
onde predominam feições geomorfológicas,
climáticas e ecológicas integradas.
Entre as áreas nucleares dos domínios
morfoclimáticos e as províncias fitográficas,
ocorrem as faixas de transição geoecológica.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

Página 3

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2014.2 – PROVAS ESPECÍFICAS – GEOGRAFIA E HISTÓRIA – 2a FASE – 2º DIA – APLICADAS EM 21/07/2014

12.

Para sua formulação, o Índice de Riqueza
Inclusiva – IRI – reúne um conjunto de informações
socioeconômicas, dentre as quais, indicadores
sobre educação, recursos naturais e expectativa de
vida da população. Assinale a opção que
corresponde a uma meta, ou metas, do IRI.
A)

Incentivar a sustentabilidade dos países e
complementar o cálculo do PIB.

B)

Substituir completamente, num intervalo de 10
anos, o cálculo do PNB.

C)

Medir a taxa de desmatamento e
comprometimento ambiental da Amazônia.

D)

Estimar a taxa básica de juros e avaliar as
relações de produção do consumo.

13.

As chuvas intensas provocam alagamentos
naturais que podem ser habituais e até mesmo
previsíveis, de acordo com os respectivos regimes
hidrometeorológicos de cada lugar. Contudo, esses
fenômenos transformam-se em desastres com
graves impactos quando
A)

provocam apenas consequências ambientais
nas áreas afetadas por deslizamentos.

B)

atingem áreas urbanas e provocam sérias
consequências ambientais, sociais, politicas e
econômicas.

C)

atingem apenas grandes áreas no oceano,
provocando tempestades e prejudicando a
atividade pesqueira.

D)

ocorrem apenas nas áreas urbanas onde há
encostas que podem sofrer solifluxão.

14.

O Brasil está entre os países mais populosos
do mundo, com mais de 190 milhões de habitantes.
Sobre a população brasileira, analise as afirmações
abaixo.
I.

Apesar do grande número de habitantes, os
índices de densidade demográfica classificam
o Brasil como um país pouco povoado.

II.

As regiões menos povoadas são a região
Norte e a região Sul, com pouco mais de 14
milhões de habitantes.

III.

A industrialização da região Sudeste foi
essencial para o processo de urbanização e
para a atual concentração populacional.

Está correto o que se afirma somente em
A)

I.

B)

II.

C)

II e III.

D)

I e III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

15.

“Na história humana, todo saber, todo
conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas tem
estado condicionado pelo contexto geográfico,
ecológico e cultural em que produz e se reproduz
determinada formação social [...]”
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Cortez
Editora, 4. Ed. São Paulo. 2006. p. 21.

Considerando a relação sociedade-natureza a partir
do excerto, pode-se concluir acertadamente que
A)

apenas o contexto geográfico é importante na
construção das práticas sociais e produtivas de
um país.

B)

não há relação entre população, economia e
meio ambiente no cerne do processo de
globalização atual.

C)

somente a natureza e seus processos têm tido
a condição de determinar o desenvolvimento
social, econômico e cultural dos lugares ao
longo da história do homem.

D)

cada cultura se apropria técnica e socialmente
da natureza de forma diferente da outra e
assim constroem e reconstroem suas próprias
práticas produtivas.

16.

Dada a extensão territorial do Brasil, é
inegável a diversidade e o potencial da exploração
dos recursos minerais. As grandes jazidas
brasileiras de manganês, ferro e bauxita estão
respectivamente localizadas
A)

no Vale do Rio Doce, na Serra da Jacobina e na
Serra dos Carajás.

B)

na Serra dos Carajás, no Vale do Paraíba e na
Serra de Itatiaia.

C)

no Maciço do Urucum, na Serra dos Carajás e
no Vale do Rio Trombetas.

D)

no Maciço de Itapicuru, em Araripina e na
Serra dos Carajás.

17.

A economia da região Nordeste teve um
crescimento expressivo nos últimos anos. Algumas
das principais áreas industriais responsáveis por
esse crescimento são o
A)

Porto Digital de Recife e o Distrito Industrial de
Alvorada-Viamão.

B)

Distrito Industrial de Cachoeirinha e o
Complexo Portuário de Cabedelo.

C)

Complexo industrial do Pecém e o Portuário de
Tubarão.

D)

Complexo Industrial de Suape e o Distrito
Industrial de Ilhéus.
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18.

“Paisagem e espaço não são sinônimos. A
paisagem é o conjunto de formas que, num dado
momento, exprimem as heranças que representam
as sucessivas relações localizadas entre homem e
natureza. O espaço são essas formas mais a vida
que as anima.”
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e
Tempo, Razão e Emoção 4. ed. 2. reimpr. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.
p. 66-68.

Considerando as diferenças entre esses dois
conceitos geográficos, analise as afirmações a
seguir, e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
( )

( )

( )

A paisagem se dá como um conjunto de
objetos reais-concretos. Nesse sentido a
paisagem é transtemporal, juntando objetos
passados e presentes, uma construção
transversal.
O espaço é um conjunto de mercadorias, cujo
valor individual é função do valor que a
sociedade, em um dado momento, atribui a
cada pedaço de matéria, isto é, cada fração da
paisagem.
No espaço, as formas de que se compõe a
paisagem preenchem, no momento atual, uma
função atual, como resposta às necessidades
atuais da sociedade.

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

V, F, F.

B)

V, V, V.

C)

F, V, F.

D)

F, F, V.

19.

Brasília - A balança comercial brasileira teve
superávit de US$ 506 milhões em abril, informou
hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Mdic), resultado de US$ 19,724
bilhões em exportações e US$ 19,218 bilhões em
importações.
Vandson Lima. Balança comercial brasileira tem superávit
de US$ 506 milhões em abril.
http://www.valor.com.br/brasil/3534780/balancacomercial-brasileira-tem-superavit-de-us-506-milhoesem-abril em 02/05/2014.

Entre janeiro e abril de 2014, a balança comercial
brasileira
A)

registrou um superávit de aproximadamente
250 bilhões de dólares.

B)

acumulou um déficit de mais de 5 bilhões de
dólares.

C)

demonstra que menos de 1% das exportações
foram feitas para a China.

D)

teve um comportamento exatamente igual ao
mesmo período de 2013.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

20.

Os violentos confrontos na Ucrânia parecem
ainda estar longe de uma solução pacífica a curto
prazo. Sobre esta questão geopolítica, suas causas
e desdobramentos, analise as afirmações que
seguem.
I.

Há uma divisão interna no país, onde uma
parte deseja entrar para a UE enquanto a
outra deseja manter e até mesmo aumentar
suas relações com a Rússia.

II.

Se a Ucrânia entrasse para a UE como um
país associado, teria mais acesso a
importantes acordos econômicos com toda a
Europa.

III.

Um dos entraves deste conflito é o fato de
que a Rússia atualmente é um dos maiores
fornecedores de energia para vários países
da UE.

Está 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.

PROVA IV - HISTÓRIA
21.

“A expedição de Martim Afonso de Sousa
(1530) marcou o encerramento da etapa précolonial. A partir de 1530, a Coroa Portuguesa
empenhou-se efetivamente no sentido de garantir a
posse do território brasileiro.”
AQUINO, Rubim Santos Leão de [et al].
Sociedade Brasileira – uma historia a partir
dos movimentos sociais. Rio de Janeiro,
Record, 2008.

No contexto acima citado, a principal ação
empreendida pela Coroa Portuguesa para garantir a
posse das terras brasileiras foi
A)

a estruturação de um sistema rentável e
adequado à grande extensão do território
brasileiro, utilizando a mão de obra europeia.

B)

a coibição da presença incessante de vários
povos europeus no território brasileiro, embora
estes não ameaçassem a soberania de
Portugal.

C)

a organização de um exército forte, com
dezenas de frotas navais, bem como o
treinamento de uma milícia local, para garantir
a posse dos sertões e das áreas mais
distantes.

D)

o planejamento da ocupação do território,
baseado na necessidade de uma compensação
econômica para suprir as demandas dos
interesses mercantis europeus.
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22.

Como se sabe, o futuro rei D. Joao VI, então
Príncipe Regente, pressionado por Napoleão
Bonaparte, resolveu transferir a sede da monarquia
portuguesa para o Brasil. Atente às seguintes
afirmações a esse respeito.
I.

Foi uma solução ousada e inédita entre os
países colonialistas, mas a ideia não era nova,
tendo sido várias vezes aventada, quando as
dificuldades do reino português levavam às
comparações entre a sua fragilidade e as
potencialidades da colônia americana.

II.

Longe dos conflitos que grassavam nos países
europeus naquele momento, o Brasil
representava a possibilidade de concretizar
anseios longamente acalentados, como por
exemplo, conservar o estado monárquico
absolutista.

III.

O período em que o Brasil foi sede da
monarquia portuguesa foi marcado por
realizações econômicas e aumento
populacional, além de ter possibilitado ao
Brasil ser elevado à categoria de Reino Unido
ao de Portugal e Algarves.

Está correto o que se afirma em
A)

II e III apenas.

B)

I, II e III.

C)

I e III apenas.

D)

I e II apenas.

É correto o que se afirma em
A)

II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I, II e III.

24.

“Saíram, pelo Porto de Fortaleza, 2.909
escravos para o sul do Império. Era um quadro
desolador o embarque desses desgraçados […]
Todos choravam, mas suas lágrimas corriam
despercebidas, eram lagrimas de escravos.
Ninguém tinha dó deles! Quem podia ouvir eram os
desgraçados também agrilhoados nas senzalas dos
grandes da terra.”
TEÓFILO, Rodolfo. História da Seca do Ceará
(1877-1880). p. 250.

O trecho acima retrata uma visão aproximada do
tráfico de escravos no Ceará, no final do Império.
Dentre as afirmações abaixo, assinale a que NÃO
corresponde à realidade da escravidão no Ceará.
A)

Nesse período, o tráfico interprovincial foi algo
comum na vida social dos cearenses e um
pesadelo para os cativos envolvidos.

B)

As informações acerca dos embarques e da
vida de trabalho duro nas fazendas de café
corriam entre os escravos no Ceará.

C)

Os escravos configuravam-se em moeda
corrente, em tempos de estiagens,
transformando-se na salvação de senhores
arruinados.

D)

A escravidão no Ceará foi sempre branda. Por
este motivo o Ceará libertou seus escravos
antes do restante do Brasil.

23.

“Em teoria, as pessoas livres da colônia
portuguesa nos trópicos foram enquadradas em
uma hierarquia de ordens. A divisão em ordens –
nobreza, clero e povo – era uma característica do
antigo regime, que as elites desejavam importar
para o espaço colonial.”
FAUSTO, Boris. Historia Concisa do Brasil.
São Paulo, Editora da USP, 2009.

Atente para as afirmações a seguir, acerca da
aplicabilidade das três ordens mencionadas no
excerto acima.
I.

II.

III.

A transplantação do modelo baseado nas três
ordens – nobreza, clero e povo –, vigente em
Portugal, teve pouco efeito no Brasil.

25.

Segundo o Código Criminal do Império
Brasileiro, em seu artigo 113, cometia-se crime de
insurreição quando se reuniam vinte ou mais
escravos para defender a liberdade, por meio da
força. Dentre as opções abaixo, assinale a que
contém uma insurreição e uma revolta de escravos
respectivamente.
A)

Revolta dos Malês e Revolução Farroupilha.

A sociedade colonial brasileira era composta
de senhores e escravos. Os fidalgos eram
muitos, embora a gente comum, com
pretensão à nobreza, compunha a maioria da
população.

B)

Insurreiçao de Manoel Congo e Revolta dos
Malês.

C)

Insurreição dos Queimados e Revolta de Felipe
dos Santos.

Na cúpula da pirâmide social da população
livre colonial, estavam os grandes
proprietários de terras e escravos, e os
comerciantes voltados para o mercado
externo.

D)

Insurreição dos Queimados e Revolta do
Quebra-quilos.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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26.

Atente para a seguinte afirmação de onde
foram retiradas duas expressões: “A antecipação da
maioridade de Pedro de Alcântara, em 1840,
finaliza o ____________, e marca o início
do___________.”
Assinale a opção cujos termos completam
corretamente o enunciado acima.
A)

Primeiro Reinado – Segundo Reinado

B)

Segundo Reinado – Período Regencial

C)

Segundo Reinado – Período Republicano

D)

Período Regencial – Segundo Reinado

27.

No final do século XVII, bandeirantes
paulistas começaram a ocupação do Centro Sul de
Minas Gerais, prioritariamente em busca de
A)

pau-brasil.

B)

índios aldeados.

C)

ouro e pedras preciosas.

D)

escravos fugidos.

29.

Observe o seguinte excerto: “A Greve
Operária de 1917 em São Paulo como que havia
aberto um novo período da História do Brasil e, com
efeito, nesse período e nos anos que se sucederam,
procurou-se construir aí uma nova identidade e
uma nova memória histórico-social e política”.
MOTA, Carlos Guilherme. O Brasil do Estado Novo
(1937-1945). Matrizes Político-Ideológicas.
Memorial da América Latina, São Paulo, 2009.

Dentre os eventos apresentados a seguir, assinale
aquele que NÃO ocorreu na década de 1920, na
sequência da Greve Operária de 1917.
A)

A Intentona Comunista.

B)

A fundação do Partido Comunista Brasileiro.

C)

A Semana de Arte Moderna.

D)

Os Movimentos Tenentistas.

30.

Atente para as duas afirmações a seguir, a
respeito dos objetivos do II PND (Plano Nacional de
Desenvolvimento), lançado no Brasil, em 1974,
pelo Governo Federal.
I.

O II PND buscava complementar o processo de
substituição de importações, instalado há
décadas no País, mudando, porém, seu
conteúdo. Tratava-se então, de avançar no
caminho da autonomia no terreno de insumos
básicos (petróleo, alumínio, fertilizantes) e da
indústria de bens de capital. Propunha o
avanço da pesquisa do petróleo, do programa
nuclear, da substituição gradual da gasolina
pelo álcool e da construção de hidrelétricas.

II.

O II PND incentivou os investimentos da
grande empresa privada na produção de bens
de capital. Entretanto, a nova política colocava
no centro do palco da industrialização
brasileira a grande empresa estatal e os
grandes investimentos a cargo do sistema da
Eletrobras, da Petrobras, da Embratel e de
outras empresas públicas que eram, a rigor, o
sustentáculo do programa.

28.

Em 1904, a Revolta da Vacina, ocorrida na
cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, deuse num momento decisivo de transformações da
sociedade brasileira. Acerca desse movimento,
analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Seu pretexto imediato foi a campanha de
vacinação em massa contra a varíola,
desencadeada por decisão da própria
presidência da república, num momento em
que uma onda de insatisfação popular varria o
Rio de Janeiro.
O governo esbravejava contra métodos de
execução da aplicação da vacina que eram
truculentos, os soros e os aplicadores pouco
confiáveis, e os funcionários, enfermeiros e
fiscais encarregados da campanha
manifestavam atitudes pouco recomendáveis,
mas a vacina era absolutamente necessária.
O combate foi intenso. Aproveitando-se das
reformas então em curso para a abertura de
avenidas, os populares se armaram de
pedras, paus, ferros, instrumentos e
ferramentas contundentes, e os utilizaram
como material bélico contra a polícia.

Está correto o que se afirma somente em
A)

I e III.

B)

II.

C)

I e II.

D)

II e III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

Sobre as assertivas acima, pode-se afirmar
corretamente que
A)

apenas I é verdadeira.

B)

ambas são falsas.

C)

ambas são verdadeiras.

D)

apenas II é verdadeira.
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31.

Assinale a opção que corresponde à razão da
forte oposição dos oficiais gregos a Alexandre o
Grande, não obstante sua breve vida.
A)

A imposição de um poder monárquico
absolutista e a divinização da própria figura do
imperador.

B)

A organização de uma nova expedição para
conquistar a Índia, mesmo com o exército
cansado e esgotado.

C)

O inconformismo dos vários comandantes e da
população grega em geral com a destruição
brutal de Tebas.

D)

O casamento do imperador com uma mulher
estrangeira que seguia uma religião
desprezada pela população grega.

32.

Esparta e Atenas têm inúmeras diferenças de
origens culturais, econômicas, geográficas e sociais.
Enquanto Atenas é mencionada por ter sido a pátria
de grandes pensadores e filósofos, Esparta é
conhecida historicamente por sua rígida formação
militar que objetivava preparar soldados quase
invencíveis que rejeitavam qualquer tipo de
fraqueza. Contudo, Esparta e Atenas têm como
característica comum
A)

a forma de governo.

B)

a defesa da democracia.

C)

o fato de serem polis (cidades) da Grécia.

D)

o repúdio à tirania.

34.

A viagem feita por Cristóvão Colombo em
1492 tem a sua relevância, porque abriu inúmeras
possibilidades, dentre as quais, o intercâmbio entre
povos de diversos continentes, a implementação de
um sistema comercial por meio da navegação pelos
oceanos e a colonização de novas terras. Significou,
para a população nativa, a escravização e a
conversão ao cristianismo. A colonização europeia
do continente americano só foi possível graças à(s)
A)

colaboração mútua e à troca de experiências
entre mundos diferentes.

B)

implementação do vigor e do avanço
civilizatório.

C)

operações de exploração, conquista e
destruição cultural sistemática.

D)

conversão dos nativos para a religião católica.

35.

Sobre a revolta radical de 1789, movimento
por meio do qual a burguesia conseguiu assegurar
os direitos de propriedade privada, liberdade
econômica, igualdade civil e controle político do
Estado, é correto afirmar que foi
A)

culminada com a revisão dos antigos direitos
feudais e senhoriais por parte da realeza da
França.

B)

impulsionada pela aristocracia e ficou
conhecida como Revolução Francesa.

C)

caracterizada pelo radicalismo e pela violência
promovidos pelas conquistas napoleônicas.

D)

marcada por lutas parlamentares e
movimentos populares na França.

33.

Leonardo da Vinci, homem de genialidade
indiscutível, foi capaz de inventar e construir
instrumentos bélicos, projetar obras de arquitetura,
fundir em bronze, esculpir, pintar. Instigado por um
mundo que até então havia sido pouco explorado,
trabalhou como cenógrafo e engenheiro militar
criando projetos como a máquina de voar e
diversas engenhocas. Este homem é exemplo de
uma época caracterizada por muitas
transformações no campo das técnicas, das artes,
da política e do próprio conhecimento que se tinha
do mundo e de si mesmo. Foi representante de um
período histórico e de um importante movimento
cultural, respectivamente denominados
A)

classicismo e maneirismo.

B)

renascimento e humanismo.

C)

hermetismo e existencialismo.

D)

feudalismo e barroquismo.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

36.

Apartheid é um termo usado a partir de
1962, na África do Sul, para designar a política de
segregação racial e o sistema institucional e social
em que tal política é expressa. O fim dessa política
só foi possível graças ao diálogo estabelecido entre
A)

Bill Clinton e Thabo Mbek.

B)

William Pitt e Tutu Desmond.

C)

F.W. de Klerk e Nelson Mandela.

D)

Margareth Thatcher e Jacob Zuma.

37.

O termo “sociedade pós-moderna” passou a
ser utilizado após
A)

a crise do petróleo em 1973.

B)

a Revolução Francesa.

C)

a Revolução Americana.

D)

o Congresso de Viena.
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38.

No ano de 1979, México, Costa Rica,
Colômbia, Venezuela e República Dominicana eram
considerados países democráticos, apesar da
proliferação, na América Latina, das ditaduras nos
anos 60 até fins da década de 70. Assinale a opção
que corresponde, respectivamente, às motivações
de ordem internacional e nacional que
influenciaram o processo de abertura política em
países latino-americanos de regime ditatorial.
A)

Intervenção da ONU e acordo entre militares.

B)

A doutrina Monroe e a revolta de Tupac Amaru.

C)

Alta do petróleo e atuação de setores
populares.

D)

O controle do canal do Panamá pelos Estados
Unidos da América e movimentos de guerrilha.

39.

Atente ao seguinte excerto: “Os soldados do
Exército de Libertação juram ao Partido: tomar
como exemplo o Camarada Lei Fêng, estudar as
obras do Presidente Mao, escutar as palavras do
Presidente Mao, atuar de acordo com as diretrizes
do Presidente Mao, ser bons soldados do Presidente
Mao”.

40.

A Autoridade Nacional Palestina (ANP) foi
constituída em 1994, em decorrência da aplicação
dos acordos estabelecidos em Oslo entre a
Organização pela Libertação da Palestina (OLP) e o
governo de Israel. Segundo este acordo, a
Cisjordânia e a Faixa de Gaza seriam divididas em
três zonas: zona A, com pleno controle da
Autoridade Palestina, Zona B, com controle civil
palestino e controle israelita para a segurança, e
Zona C, com pleno controle israelita, à exceção de
civis palestinos. Esta zona compreendia os
assentamentos israelitas e as zonas de segurança,
sem uma significativa população palestina. Sobre a
OLP, é correto afirmar que é uma organização
A)

paramilitar.

B)

política fundamentalista.

C)

político-partidária xiita.

D)

sionista.

Da adaptação em quadrinhos da peça teatral Lei Fêng,
1965. apud MONDAINI, M. Radicalismo e violência no
Comunismo Chinês in: PINSKY, J. e Pinsky, C. B.(orgs.)
Faces do fanatismo. São Paulo: Editora Contexto, 2004.
p. 206.

Sobre a Revolução Cultural Chinesa, considere as
afirmações abaixo.
I.
II.
III.

O culto à personalidade de Mao Tsé-tung foi
um subproduto dessa revolução.
Jovens Guardas Vermelhos tiveram
significativa participação na revolução.
A revolução teve como consequência um
importante avanço nos campos científico e
artístico-cultural.

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 provas é 4.
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