UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR ESPECIAL 2018.1
CAMPUS AVANÇADO DE MOMBAÇA
2 a FASE - 2º DIA
GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 11 de junho de 2018
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 bom exemplo convence.
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)
Ao sair definitivamente da sala, o candidato

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local apropriado da
sua folha de respostas, o número 3,
que é o número do gabarito deste
caderno de provas e que se encontra
indicado no rodapé de cada página.

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.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – VESTIBULAR ESPECIAL 2018.1 – CAMPUS AVANÇADO DE MOMBAÇA
PROVAS ESPECÍFICAS – GEOGRAFIA E HISTÓRIA – 2a FASE – 2º DIA – APLICADAS EM 11/06/2018

LEIA COM ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
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 Especial 2018.1 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 14 horas do dia 12 de junho de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir do dia 20 de junho de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular Especial 2018.1.
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 outros objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em
embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente
podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a
folha de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão
ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato,
de acordo com a alínea g do inciso I do subitem 9.18 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 2018.1, de acordo com a alínea k do inciso I do subitem
9.18 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.
Os recursos
relativos deste
às Provas
Específicas
deverão
ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no Página
endereço
O17.
número
do gabarito
caderno
de provas
é 3.
2
eletrônico www.uece.br/cev.
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Leal, I., Tabarelli, M. e Silva, José Maria Cardoso da.
Ecologia e conservação da caatinga.
UFPE. Recife. 2005. p.3.

PROVA III - GEOGRAFIA
01.

O processo circulatório da água pelos vários
ambientes da Terra é fortemente influenciado pela
ação da radiação solar. Como consequência deste
processo, o fenômeno de transferência de umidade
das plantas e dos solos para a atmosfera é
conhecido como
A)

sublimação.

B)

condensação.

C)

evapotranspiração.

D)

convecção.

A caatinga é um dos complexos vegetacionais mais
importantes do Brasil tanto por sua importância
ecológico-ambiental quanto por sua biodiversidade e
pelos aspectos socioeconômicos e culturais.
Considerando este importante bioma, analise as
afirmações a seguir.
I.

II.

A Caatinga é limitada a leste pela floresta
Atlântica, ao sul pela Amazônica e ao
norte pelo Cerrado.

III.

Geomorfologicamente, a Caatinga é
localizada nas depressões interplanálticas
(300 – 500 m) expostas a partir de
sedimentos do Cretáceo ou Terciário que
cobriam o escudo brasileiro basal do PréCambriano.

02.

A água é um bem de usos múltiplos. Contudo,
esta condição não isenta os recursos hídricos dos
conflitos de uso e escassez. No Brasil, a principal
atividade que mais demanda água é a

O uso inadequado dos solos onde ocorre
a caatinga tem causado sérios danos
ambientais e acelerado a desertificação,
que atualmente ameaça 15% da região.

A)

indústria.

B)

dessedentação animal.

C)

piscicultura.

É correto o que se afirma em

D)

agricultura.

A)

I, II e III.

B)

I e III apenas.

C)

I e II apenas.

D)

II e III apenas.

03.

Em um mapa com escala igual a 1:50 000, a
distância hipotética, em linha reta, entre Vila Salete
e Vila Recreio é de 10 cm. Considerando a escala e a
distância informada, é correto afirmar que a
distância real em quilômetros entre as duas
localidades é
A)

10.

06. As águas subterrâneas que se localizam em
ambientes de bacias sedimentares ocorrem
geralmente em aquíferos do tipo

B)

0,5.

A)

porosos.

C)

5.

B)

fraturados.

D)

1.

C)

fissurais.

D)

alterados.

04.

O tempo atmosférico pode ser entendido
como o comportamento momentâneo da atmosfera
em um determinado lugar. Dentre os principais
atributos responsáveis pela determinação do tempo
atmosférico estão:
A)

temperatura, umidade e pressão.

B)

latitude, fusos horários e meridianos.

C)

umidade e vegetação.

D)

teores de vapor d’água e CO2.

07. Atente ao seguinte excerto: “A variação
térmica[...] é extremamente peculiar, porque
depende da energia emitida pela superfície
terrestre, não sendo explicada exclusivamente pela
relação direta com a energia solar que a perpassa,
como ocorre com as demais camadas da atmosfera”.
Mendonça, Francisco. Climatologia noções básicas e
climas do Brasil. São Paulo.
Oficina de textos.2007. p.31.

O texto faz referência à atmosfera geográfica
também conhecida como

05.

Leia com atenção o seguinte enunciado: “O
nome “caatinga” é de origem Tupi-Guarani e
significa “floresta branca”, que certamente
caracteriza bem o aspecto da vegetação na estação
seca, quando as folhas caem”.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

A)

termosfera.

B)

heterosfera.

C)

troposfera.

D)

ionosfera.
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08.

O ciclo das rochas é um processo natural onde
uma determinada rocha — magmática, sedimentar
ou metamórfica — pode dar origem a outro tipo de
rocha. Considerando este ciclo natural, é correto
afirmar que rochas como granito e arenito, ao
passarem por um processo de metamorfismo, irão
gerar respectivamente rochas como
A)

ardósia e xisto.

B)

gnaisse e mármore.

C)

calcário e calcedônia.

D)

gnaisse e quartzito.

09.

Os agentes externos são muito importantes
na modelagem do relevo terrestre em todos os
ambientes. Os rios, por exemplos, têm uma grande
importância para a formação de feições como
A)

horsts.

B)

deltas.

C)

falésias.

D)

dunas.

10.

O relevo cearense é composto por diversas
litologias de origem cristalina e sedimentar. A maior
parte do relevo cearense encontra-se assentada em
terrenos cristalinos. Assim, é correto apontar como
exemplo de unidade de relevo sedimentar no Ceará
a(o)
A)

Maciço Troia-Pedra Branca.

B)

Serra de Uruburetama.

C)

Chapada do Araripe.

D)

Serra de Maranguape.

11.

Sobre a metropolização brasileira no início do
século XXI, é correto afirmar que
A)

corresponde a um fenômeno com tendências
importantes de centralização demográfica e
econômica em pequenas cidades.

B)

altera as características da relação
campo/cidade no Brasil, transformando as
zonas rurais em áreas de forte aglomeração
urbana e centralização das atividades
secundárias e terciárias da economia.

C)

D)

altera o processo de dispersão demográfica da
cidade para a região, assim como, interrompe a
inserção de novos núcleos urbanos nos
aglomerados metropolitanos.
representa um aspecto da urbanização
brasileira, destacando as grandes cidades como
palco de contradições entre inovações,
modernização e pobreza.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

12. Entende-se por neoliberalismo a doutrina
político-econômica que representa uma tentativa de
adaptar os princípios do liberalismo econômico às
condições do capitalismo moderno. Considerando
esse preceito, assinale a opção que NÃO
corresponde a uma iniciativa de caráter neoliberal.
A)

Aderir a um modelo nacionalista de intervenção
estatal, em contramão ao adotado por países
que respeitam a política econômica de abertura
aos capitais internacionais.

B)

Cumprir as determinações recomendadas pelo
Consenso de Washington, responsável por
generalizar em vários países uma reforma do
Estado e um ajuste estrutural na economia.

C)

Adotar o receituário segundo o qual os países
estimulam as empresas a participarem da
concorrência internacional, atraindo capital
produtivo e financeiro com a venda de
matérias-primas e a oferta de mão de obra
barata.

D)

Defender ideias de instituições multilaterais
com ação internacional, tais como o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

13. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se diz a seguir sobre a Amazônia
brasileira.
( )

A vasta extensão geográfica, sua riqueza
biológica e mineral e a diversidade e
complexidade de seus ecossistemas fazem
com que a Amazônia brasileira ainda seja
um ambiente intocável, com preservação do
seu bioma original.

( )

O Brasil possui mais de 60% da Amazônia
sul-americana, e a Amazônia brasileira
corresponde a mais da metade do território
nacional.

( )

Apesar de o barco ser um importante meio
de transporte para a população que reside
nas pequenas cidades da Amazônia
brasileira ocidental, as estradas de rodagem
ainda são os principais corredores de
escoamento de pessoas e produtos ao longo
da floresta.

( )

No Brasil, em função da ação do governo, a
Amazônia é delimitada por uma área
chamada “Amazônia legal”, definida a partir
da criação da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia — SUDAM.

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

V, V, F, F.

B)

V, F, V, F.

C)

F, V, F, V.

D)

F, F, V, V.
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14.

No que diz respeito aos mais recentes
aspectos da geografia humana brasileira, é correto
afirmar que
A)

o novo mapa do emprego industrial no Brasil
indica transferência de mão de obra qualificada
da região Sudeste para a região Norte do país,
contratada pela indústria de alta tecnologia ali
localizada.

B)

as mudanças no setor de distribuição atacadista
e varejista implicaram uma transformação dos
hábitos da população brasileira, que passou a
conviver com a presença do consumo
estandardizado em supermercados e shopping
centers.

C)

a maior penetração do Brasil no mercado
globalizado dos transportes resulta numa
melhoria progressiva dos meios de circulação
pelo território, como mostra a alternância da
matriz rodoviária pela matriz ferroviária na
articulação entre longas distâncias.

D)

ocorreram mudanças na capacidade de
circulação da população brasileira pelo
território, sendo que as pessoas de baixo poder
aquisitivo dispõem, hoje, do mesmo poder de
movimento das pessoas de alta renda.

16. Considerando a importância e a caracterização
sub-regional da região Nordeste do Brasil, relacione
corretamente as sub-regiões com o que se diz a
respeito delas, numerando a Coluna II de acordo
com a Coluna I.
Coluna I
1. Zona da Mata

Coluna II
( )

Caruaru (Pernambuco),
Campina Grande
(Paraíba), Feira de
Santana (Bahia),
Arapiraca (Alagoas) e
Itabaiana (Sergipe) são
importantes cidades
dessa sub-região
nordestina, que é
marcada pela expansão
dos investimentos
econômicos realizados
fora das maiores
capitais.

( )

Mesmo com a expansão
econômica de cidades
como São Luís e
Teresina, o interior
dessa sub-região
continua dependendo do
extrativismo vegetal, da
agricultura e da
agropecuária extensiva.

( )

Inúmeras vantagens da
tradição histórica
canavieira destacaram
as cidades de Salvador
e Recife como as mais
importantes dessa subregião, que apresenta
as condições propícias à
implantação de diversos
investimentos
industriais e de serviços
modernos.

( )

Apesar da instabilidade
pluviométrica,
apresenta áreas que se
colocam como novos
espaços da produção
agropecuária no
Nordeste, onde a
difusão do agronegócio
de frutas tropicais
promove metamorfoses
econômicas de inúmeras
naturezas.

2. Sertão

3. Agreste

4. Meio-Norte

15.

Considere as seguintes afirmações sobre a
modernização da agropecuária brasileira:
I.

Na divisão territorial do trabalho
agropecuário do Brasil, as regiões Sudeste e
Sul e partes da Centro-Oeste foram as mais
intensamente atingidas pelos processos de
modernização, reunindo o maior número de
empresas agroindustriais hegemônicas do
setor.

II.

Na realidade agropecuária brasileira, o Sul
do país se apresenta como a grande
fronteira produtiva, da mesma forma como
permanece sendo a região mais resistente
às transformações fundiárias e tecnológicas.

III.

A modernização da agropecuária brasileira
não apenas amplia os padrões de produção
agrícola e industrial nas zonas rurais, mas
também ocasiona o crescimento das
economias urbanas próximas dos complexos
produtivos modernos, estabelecendo um
novo patamar das relações entre campo e
cidade.

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.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

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

1, 4, 2, 3.

B)

3, 4, 1, 2.

C)

3, 1, 2, 4.

D)

2, 1, 3, 4.
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17.

Relacione, corretamente, as diferentes fontes
de energia elétrica aos seus devidos riscos
ambientais, numerando a Coluna II de acordo com a
Coluna I.
Coluna I
1. Energia
oriunda de
usinas
nucleares

2. Energia
oriunda de
usinas
hidrelétricas

está interessada no modo segundo o qual as
relações sociais modificam a cultura,
influenciando as práticas quotidianas.

D)

descreve a combinação, na paisagem, de
diferentes fatores, em especial os climáticos, os
econômicos e os geológicos.

Coluna II
( )

( )

3. Energia
oriunda de
usinas
termelétricas

4. Energia
oriunda de
usinas eólicas

C)

( )

( )

Resulta de material
explorado em minas
carboníferas com
significativos impactos
ambientais e, ademais,
a queima do carvão
libera grande
quantidade de poluentes
na atmosfera.
A produção de energia é
limpa, mas há impactos
socioambientais
marcantes, tais como a
emissão de ruído, o
impacto visual e as
interferências
eletromagnéticas em
pessoas.
Ocorre um processo
controlado de
desintegração dos
átomos, porém, os
acidentes com escape
de material radioativo
para a atmosfera
causam distúrbios
socioambientais
imediatos e a longo
prazo.
Não acumula resíduos
poluentes e o potencial
de produção é igual em
todos os tipos de
terrenos, mas as
grandes usinas podem
gerar impactos
ambientais e sociais
significativos.

19. No que tange à distribuição da população
brasileira pela cor da pele, segundo o último
recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), é verdadeiro afirmar que
A)

apesar de não serem muito numerosos, existem
“amarelos” no Brasil, essencialmente
descendentes de imigrantes japoneses, em
maior concentração no estado de São Paulo.

B)

o mapa cuja predominância étnica de pessoas
negras é mais marcante envolve os estados do
Ceará, do Maranhão e de Santa Catarina: os de
maior influência histórica do trabalho escravo.

C)

por representarem o contingente étnico
predominante entre as categorias possíveis, os
brancos se distribuem por todo o Brasil,
apresentando-se como os mais numerosos em
todos os estados do país.

D)

os indígenas no Brasil, mesmo estando
presentes em todos os estados, são mais
numerosos em Minas Gerais e São Paulo.

20. No que concerne à Geografia das águas no
Ceará, assinale a afirmação verdadeira.
A)

No Ceará, o regime de chuvas passa cada vez
mais a atender a demanda por água das
famílias no interior do estado, como
demonstrado pela expansão do consumo
doméstico habitual e pelo aumento da
produtividade na agricultura de sequeiro.

B)

Apesar da escassez das chuvas nos últimos
anos no Ceará, praticamente não houve
problemas relacionados à distribuição de água,
devido à eficiência do Cinturão das Águas no
abastecimento de todo o estado.

C)

O aproveitamento social da água no Ceará, em
termos de volume que chega pelas chuvas, está
diminuindo, pois existe um déficit que tende a
se agravar com o crescimento das atividades
econômicas, a exemplo da agricultura irrigada,
da mineração, da indústria e da geração de
energia.

D)

O Cinturão das Águas, no Ceará, pretende
integrar as bacias hidrográficas do Acaraú, do
Coreaú, do Salgado e do Jaguaribe,
contemplando as demandas por água apenas
da população das regiões norte e sul do estado.

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

3, 4, 1, 2.

B)

1, 3, 4, 2.

C)

1, 2, 4, 3.

D)

2, 4, 3, 1.

18.

Considerando sua noção central, é correto
afirmar que a Geografia
A)

estuda o meio natural que envolve os seres
vivos e com o qual os mesmos realizam uma
troca de matéria e energia.

B)

procura compreender as relações que a
sociedade estabelece com o seu meio,
analisando as formas e os fluxos responsáveis
pela produção do espaço.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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PROVA IV - HISTÓRIA
21.

Durante a colonização, sobretudo nos séculos
XVII e XVIII, desenvolveu-se, no Brasil, uma
expressão artística de grande relevância e que,
apesar de influenciada pela matriz europeia, teve
aspectos peculiares que a distinguiam dessa matriz.
Esse tipo de arte foi expresso em materiais bem
distintos: como exemplo disso, temos a escultura
que era produzida com a pedra-sabão, o barro
cozido e o cedro. Essa manifestação artística teve
como principais representantes o escultor Antônio
Francisco Lisboa, o pintor Manuel da Costa Ataíde, o
Padre José Maurício Nunes Garcia, que também era
musicista, e o poeta Gregório de Matos Guerra.
O importante estilo artístico da cultura colonial no
Brasil a que o enunciado se refere é denominado
A)

Modernismo, que foi acentuado pela Semana de
Arte Moderna ocorrida em São Paulo, com
grande destaque para a literatura.

B)

Expressionismo brasileiro, que buscava
manifestar as emoções e os sentimentos do
homem moderno.

C)

Surrealismo, que desenvolveu temas
influenciados pelas teorias psicanalíticas,
enfatizando o papel do inconsciente na arte.

D)

Barroco brasileiro, que teve duas fases: o
Barroco do litoral, mais ligado ao estilo
português, e o Barroco mineiro, mais original.

23. Nos meses finais de 1913 até março de 1914,
o Ceará vivenciou uma agitação política e social sem
precedentes em sua história, isso correu como
resultado da queda do governador Nogueira Accioly
e da ascensão de Franco Rabelo ao governo do
estado, em 1912, ambos episódios motivados pela
política das salvações implantada pelo Presidente
Hermes da Fonseca. No período citado, um conflito
entre tropas do governo e tropas de sertanejos e
jagunços organizados a partir do Cariri inverteu o
centro de poder local, levando Fortaleza a ser
invadida por jagunços liderados por Floro
Bartolomeu, que, sob a proteção do Padre Cícero
Romão Batista, depuseram Franco Rabelo e
trouxeram de volta ao poder o grupo liderado pelo
oligarca Nogueira Accioly.
A descrição acima corresponde ao evento histórico
denominado
A)

Caldeirão do Beato José Lourenço, que reuniu
milhares de sertanejos pobres e desvalidos na
região do Cariri no sul do Ceará.

B)

Sedição de Juazeiro, quando o poder estadual
tentou acabar com o foco de resistência dos
coronéis ligados à oligarquia cearense.

C)

Cangaço, fenômeno social no qual bandos
armados aliados ou não a coronéis e donos do
poder local, aterrorizavam os sertões
cearenses.

D)

Sedição de Pinto Madeira, evento no qual as
elites de Crato e Fortaleza enfrentaram-se pelo
domínio do poder no estado.

22.

Atente ao seguinte trecho que versa sobre
escravidão: “O trabalho mais duro era da
mineração, especialmente quando o ouro do leito
dos rios escasseou e teve de ser buscado nas
galerias subterrâneas. Doenças como a disenteria, a
malária, as infecções pulmonares e as mortes por
acidentes foram comuns. Há estimativas de que a
vida útil de um escravo minerador não passava de
sete a doze anos. Seguidas importações atenderam
às necessidades da economia mineira, inclusive no
sentido de substituir a mão de obra inutilizada”.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1995. p. 102.

24. Em 20 de dezembro de 1979, através da Lei
Federal nº 6.767, o governo do Gal. João Baptista
Figueiredo, diante de uma provável derrota política,
em 1982, instituiu uma reorganização partidária
cuja principal medida era
A)

restabelecer o pluripartidarismo no Brasil: a
partir desse momento, outros partidos como o
PTB, o PDT, o PT, e o PP se uniriam ao PMDB
(ex-MDB) e ao PDS (ex-ARENA), na disputa por
cargos eletivos.

B)

estabelecer o bipartidarismo, sistema no qual
apenas a ARENA (partido do governo) e o MBD
(oposição consentida) apareciam como opções
aos eleitores.

C)

instaurar, baseado no modelo político soviético,
o unipartidarismo, ou sistema de partido único,
no Brasil, em que a ARENA, partido do governo,
participava das eleições com sublegendas.

D)

criar a figura dos “Cargos Biônicos”, para os
quais governadores, senadores e prefeitos eram
indicados pelo governo sem a necessidade do
voto do povo, o que garantia a continuidade
dos militares no poder.

No que concerne à escravidão, o trecho acima se
refere especificamente
A)

ao escravismo como era praticado na região da
zona-da-mata nordestina entre 1530 e 1620.

B)

ao tipo de trabalho escravo desenvolvido nas
regiões dos sertões nordestinos e dos pampas
gaúchos.

C)

ao trabalho escravo realizado na região das
Minas Gerais ao longo do século XVIII.

D)

à forma como os escravos eram levados a
trabalhar durante a exploração econômica da
região amazônica no final do século XIX.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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25.

Atente ao que se diz a seguir sobre os
governos civis pós regime militar, e assinale com V
o que for verdadeiro e com F o que for falso.
(

)

O Instituto do Impeachment, previsto na
Constituição Federal, estreou na política
do Brasil com o processo que retirou a
presidente Dilma Roussef do poder em
2016.

(

)

De todos os governos pós regime militar,
os mandatos do presidente Luís Inácio
Lula da Silva foram os que apresentaram
menor índice de inflação.

(

)

Mesmo existindo desde a promulgação da
Constituição em 1988, a reeleição só foi
praticada pela primeira vez no governo de
Fernando Henrique Cardoso.

(

)

O governo do presidente Fernando Collor
de Mello ficou notabilizado pelas políticas
sociais inclusivas que tornaram o Brasil
um modelo para o mundo.

27. Em um comício realizado na Praça da
República, no Rio de Janeiro, em frente à estação da
Central do Brasil, o presidente anunciou, para a
multidão presente, uma série de reformas que
seriam postas em prática com o objetivo de
promover mudanças nos setores da educação, da
propriedade urbana e fundiária, da participação
eleitoral, da organização bancária e da arrecadação
fiscal. Naquele mesmo dia, foram assinados, em
plena praça, dois decretos: um consistia na
desapropriação das refinarias de petróleo que não
estavam sob o controle da Petrobrás e outro que
declarava, sujeitas a desapropriação, partes de
propriedades rurais específicas que estivessem
subutilizadas.
Assinale a opção que corresponde ao período
histórico brasileiro em que está inserido o episódio
do comício da Central do Brasil.
A)

Final do governo de Getúlio Vargas, logo antes
de seu suicídio em agosto de 1954.

B)

Início do governo de Luís Inácio Lula da Silva,
logo após assumir o cargo em janeiro de 2003.

C)

Final do governo de João Goulart, semanas
antes do golpe militar de 1964 que derrubou o
presidente.

D)

Último ano do governo de José Sarney, após a
grave crise provocada pela inflação
descontrolada.

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

F, F, V, V.

B)

V, F, V, V.

C)

V, V, F, F.

D)

F, V, F, F.

26.

Eleito a reboque do sucesso como Ministro da
Fazenda responsável pelo lançamento do Plano Real
durante o governo do presidente Itamar Franco,
Fernando Henrique Cardoso, o FHC, governou o país
por oito anos, sendo o primeiro presidente a
reeleger-se. Após um primeiro governo marcado
pelas privatizações e pela manutenção da inflação
em níveis baixos, o segundo mandato não teve o
mesmo sucesso, tanto que não conseguiu fazer do
candidato José Serra (PSDB) seu sucessor, já que,
nas eleições de 2002, o candidato Luís Inácio Lula
da Silva (PT) sagrou-se vencedor. A derrota de FHC
e José Serra, em 2002, foi ocasionada
A)

B)

28. Atente ao seguinte excerto: “Sem dúvida, a
revolução de 1932 provocou uma reorganização no
cenário político nacional e representou um marco no
processo de depuração das elites civis e militares”.
PANDOLFI, Dulce Chaves. Os anos 1930: as incertezas do
regime. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucilia de A. N.
(orgs.). O Brasil republicano (v.2) O tempo do nacionalestatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do
Estado Novo. Rio de janeiro:
Civilização Brasileira, 2007, p.26.

Assinale a opção que corresponde à revolução
mencionada no excerto acima.

pela ampliação do desemprego, pelo
crescimento da inflação para 12,5% e pelos
“apagões” ou cortes de energia elétrica em
função da crise energética.

A)

Revolução Civil-militar, que marcou a chegada
de Vargas ao poder no Brasil.

B)

Revolução Constitucionalista de São Paulo.

pela greve de caminhoneiros que paralisou e
desabasteceu o país devido à venda da
Petrobrás ao consórcio multinacional formado
por Esso, Shell e Texaco.

C)

Revolução Federalista do Rio Grande do Sul.

D)

Revolução Acreana, que lutou pela anexação do
Acre ao Brasil.

C)

por uma campanha da mídia, que acusou o
governo de José Serra de desvios de recursos
nos contratos de ampliação do metrô de São
Paulo.

D)

pelo fracasso da nova moeda, substituída pelo
Cruzado e depois pelo Cruzeiro, que se
estabeleceu como moeda nacional.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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29.

Em 1986, as eleições para os governos
estaduais tiveram, no Ceará, um resultado
inusitado. As elites tradicionais, lideradas pelos
coronéis Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César
Cals, foram derrotadas por uma nova força,
indicando a presença de novos atores políticos
representados pelos “jovens empresários”. Esse
período se caracterizou como
A)

o período do “governo popular”, iniciado com a
eleição de Luizianne Lins e que durou 8 anos,
até a eleição de Lúcio Alcântara para o governo.

B)

o “governo dos Ferreira Gomes”, período em
que o Ceará foi governado pelos irmãos Ciro
Ferreira Gomes e Cid Ferreira Gomes.

C)

o período do “Plano de Metas Governamentais”
(PLAMEG) lançado por Gonzaga Mota em seu
Mandato como governador do Ceará.

D)

o “governo das mudanças”, liderado por Tasso
Jereissati, que foi eleito três vezes governador,
intercalando com Ciro Gomes, antes da
instituição da reeleição.

30.

Leia atentamente o seguinte excerto:

“...Márcio Moreira Alves (1964) reuniu suas
reportagens sobre a tortura, verdadeira campanha
que obrigou o primeiro general-presidente, Castelo
Branco, a mandar seu chefe da Casa Militar – o
futuro presidente Ernesto Geisel – em missão
averiguadora ao Nordeste, região que concentrava o
maior número de denúncias. Lá houvera, por
exemplo, o tenebroso episódio do suplício do velho
comunista Gregório Bezerra, que fora amarrado pelo
pescoço e arrastado pelas ruas do Recife, mas
muitas pessoas comuns, desconhecidos
combatentes que não eram “quadros” dirigentes,
também foram presas, torturadas e mortas, embora
sem alcançar notoriedade. Geisel voltou
tergiversando sobre as denúncias, no que seria
apenas o primeiro caso de não-condenação de
torturadores por parte dos oficiais-generais,
conivência que se repetiria até o fim do regime”.
FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e
propaganda: os pilares básicos da repressão. In:
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de A. N. (orgs.) O
Brasil republicano (v.4) O tempo da ditadura: regime
militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de
janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 169-170.

Sobre o período da história do Brasil republicano,
estabelecido após 31 de março de 1964, que foi
marcado pelos 21 anos de Ditadura Militar, e com
base no trecho acima, é correto afirmar que
A)

B)

ao longo de todo o regime militar, verificou-se a
cumplicidade dos dirigentes do poder com a
prática de tortura contra opositores do regime.
sempre houve, por parte dos dirigentes dos
governos militares estabelecidos após 1964, a
preocupação em esclarecer sobre a tortura e o
desaparecimento de opositores do regime.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

C)

a Comissão Nacional da Verdade, instituída em
2011 para investigar violações aos direitos
humanos entre 1946 e 1988, concluiu não
haver nenhum caso de violação nos 21 anos de
Ditadura Militar no Brasil.

D)

as práticas de tortura e homicídios, por parte
de agentes do Estado, a mando do poder
instituído, só ocorreram nos governos dos dois
primeiros presidentes militares pós 1964.

31. A doutrina econômica conhecida como
neoliberalismo defende a total liberdade de mercado
e tem restrição à intervenção estatal sobre a
economia. Na América latina, foi implantada por
A)

Evo Morales na Bolívia.

B)

Fidel Castro em Cuba.

C)

Hugo Chávez na Venezuela.

D)

Augusto Pinochet no Chile.

32. Sólon, político ateniense que viveu no período
640–558 a.C., modificou as leis que vigoravam em
Atenas com o objetivo de
A)

propor uma nova constituição, porque a vigente
até aquele momento favorecia as tendências
despóticas do rei.

B)

atingir diretamente os aristocratas opressores
dos pobres que, sufocados pelas dívidas, eram
forçados a venderem-se como escravos.

C)

conquistar o poder por meio da tirania e alterar
a constituição para favorecer a sua classe.

D)

cancelar os privilégios dos ricos e instalar um
modelo igualitário inspirado no modelo
espartano.

33. O Império Carolíngio foi fundado com a
coroação de Carlos Magno como imperador romano,
pelo papa Leão III, na noite de natal do ano 800.
Este episódio teve suas raízes na cultura romana,
daí o nome “Sacro Império Romano”. Sobre o
controle político do Império Carolíngio, é correto
afirmar que
A)

foi exclusivamente liderado e conduzido pelos
clérigos e os cavaleiros, enquanto o Imperador
permanecia em seu palácio.

B)

foi dividido entre os cavaleiros de diferentes
localidades, quais sejam: Gália, Espanha
setentrional, Alemanha oriental e Itália.

C)

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

D)

foi centralizado na figura do Imperador e no
“palatium” (palácio), uma corte itinerante
composta por clérigos e cavaleiros.
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34.

A Carta Magna Libertatum (1215) é o primeiro
documento em que o rei reconhece o direito dos
feudatários, da Igreja, das cidades inglesas e de
todos os homens livres em relação ao soberano da
Inglaterra. Essa carta, fundamental para a
monarquia constitucional inglesa por marcar uma
etapa em direção à tutela dos direitos civis e
políticos dos súditos ao arbítrio dos soberanos, foi
redigida e assinada
A)

pelo Rei João Sem Terra, obrigado pelos
feudatários ingleses descontentes com suas
perdas.

37. Atente ao seguinte excerto: “O século XVII,
mais que qualquer outra época, sublinhou
abertamente a natureza quase divina da monarquia
e, até do rei [...]”
BLOCH, M. Os reis taumaturgos. O caráter sobrenatural do
poder régio. Trad. Júlia Mainardi. São Paulo: Companhia
das Letras, 1993. p.235.

Sobre a divinização da realeza, é correto afirmar
que
A)

os monarcas têm sido considerados divinos até
os dias atuais.

B)

por Simão de Montfort, líder de um grupo de
nobres ingleses e proprietários de terras.

B)

legitimou as explorações e conquistas do
continente americano.

C)

por um corpo diplomático após a derrota da
Inglaterra pela França em Bouvines.

C)

justificou o absolutismo monárquico.

D)

pelo Parlamento inglês, para regulamentar as
ações da realeza sobre os senhores feudais.

D)

o poder régio nunca foi relacionado ao
sobrenatural.

35.

A partir de 1300 a.C., vieram da região de
Assur, os assírios, grupo composto por agricultores
e pastores que deu origem a um grande império que
se estendeu pela Mesopotâmia. No que diz respeito
à expansão assíria, é correto afirmar que
A)

foi possível devido à estratégia de utilizar
prisioneiros de guerra como mercenários,
negociadores e espiões.

B)

foi aceita pelos povos conquistados, graças à
utilização de discursos tolerantes e a
negociações e pactos ardilosos.

C)

D)

foi possível graças à superioridade dos
militares, que possuíam cavalaria, infantaria e
máquinas de guerra modernas para aquela
época.
ocorreu graças aos diferentes acordos firmados
com os povos conquistados, especialmente os
mais frágeis, que receberam proteção.

36.

Atente ao seguinte enunciado: “Seguramente
foi um dos conflitos mais sangrentos do Continente
Americano, que durou de 1861 até 1865 e acarretou
a morte de aproximadamente 970 mil pessoas. De
suas causas destacam-se a questão da escravidão, a
rivalidade econômica entre o Norte industrializado e
o Sul agrícola”.

38. O Fascismo pode ser definido como uma
ideologia e um sistema político que foi introduzido
na Itália por Benito Mussolini e vigorou no período
de 1922 a 1945. Atente ao que se diz a seguir sobre
o Fascismo, e assinale com V o que for verdadeiro e
com F o que for falso.
( )

É completamente antiariano e cultiva um
sentimento de nacionalismo exagerado.

( )

Defende o corporativismo, o totalitarismo, o
nacionalismo e o anticomunismo.

( )

Procura sempre difundir a tolerância
religiosa e o pluralismo cultural.

( )

Defende o desenvolvimento econômico sem
a intervenção estatal.

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

V, F, F, F.

B)

F, V, F, F.

C)

V, F, V, V.

D)

F, V, V, V.

39.
I.

A República Popular da China, que foi
palco de uma das mais importantes
revoluções sociais do século XX, tem
como forma de governo o socialismo.

II.

Tem a maior população mundial, com
cerca de 1,38 bilhões de habitantes.

O enunciado acima se refere à
A)

Guerra Civil Americana, que ficou mais
conhecida como Guerra de Secessão.

B)

Guerra das Rosas, travada entre o Canadá e os
EUA pela disputa de mercado.

C)

Guerra do Paraguai, que também foi chamada
de Guerra da Tríplice Aliança.

D)

Guerra pela independência do México.

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.

Atente ao que se diz a seguir sobre a China.

III.

Em 1978, deu início a um programa de
reformas econômicas que a transformou
em uma das mais importantes economias
do mundo.
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É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I, II e III.

40.

No início do século XX, a África estava
completamente partilhada entre diferentes países
europeus e, assim, ilustrava o imperialismo naquele
continente. Sobre a África do início do século XX, é
correto afirmar que
A)

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

B)

a política imperialista impulsionou a Inglaterra,
a França, a Alemanha, os EUA, Portugal,
Espanha e Itália a estabelecer inúmeros
acordos e alianças que levaram esses países a
dividir entre si diferentes territórios africanos.

C)

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

D)

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

O número do gabarito deste caderno de provas é 3.
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