
GABARITO 1

No DE INSCRIÇÃO: −

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Verifique se este caderno contém 30 questões e/ou qualquer tipo de defeito.
Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal.

2. Verifique se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante da
etiqueta fixada em sua carteira. Se houver divergência, avise, imediatamente, o
fiscal.

3. As questões desta prova poderão ser
• ABERTAS: as que admitem soluções numéricas, ou seja, respostas com

valores inteiros compreendidos entre 00 e 99, incluindo esses valores.
• DE ALTERNATIVAS MÚLTIPLAS: as que contêm, no máximo, 7

alternativas indicadas com os números 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. A resposta
será a soma dos números associados às alternativas verdadeiras, que não deve
ultrapassar a 99,  ou 00, se todas as alternativas forem falsas.

4. Sobre a folha de respostas.
• Confira os seguintes dados: nome  do candidato, número de

inscrição,  número da prova e o número do gabarito.
• Assine no local apropriado.
• Preencha-a, cuidadosamente, com caneta esferográfica azul

escuro, escrita grossa (tipo Bic cristal), pois a mesma não
será substituída em caso de erro ou rasura.

• Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos:  um na
coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme
exemplo ao lado: questão 23, resposta 02.

5. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da
folha de respostas.

6. Transcreva as respostas somente na folha de respostas.

7. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue este
caderno, a folha de respostas e o caderno de Redação ao fiscal.
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01 – Assinale o que for correto sobre o espaço
geoeconômico brasileiro, recorrendo, quando
necessário, ao mapa abaixo.

01) A área de número 1 corresponde à megalópole
criada no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. As
cidades do vale do rio Paraíba do Sul, que
acompanham esse eixo, são importantes pólos
de atração de migrantes do litoral paulista.

02) A área de número 2 corresponde ao sertão semi-
árido. A economia regional, antes estagnada,
tornou-se bastante ativa com a entrada em
operação da usina de Sobradinho. A hidrelétrica
atua como fator de propulsão da atividade
industrial e de atração populacional.

04) A área de número 3 corresponde à região de
Manaus, que apresenta uma industrialização
assentada em fábricas montadoras de aparelhos
eletrônicos.

08) As setas que partem do Nordeste, no sentido
oeste, dirigindo-se para a Amazônia, indicam
um fluxo de migrantes nordestinos que
demandam à região de Óbidos-Santarém, na
qual se destacam as atividades extrativas, além
da pecuária.

16) A área de número 4 corresponde à zona de
exploração agropecuária, instalada nas últimas
décadas, no Estado de Rondônia, ao longo do
eixo Ariquemes-Ji-Paraná-Cacoal. Gaúchos e
paranaenses, dentre outros, compõem a
população migrante que acorreu para essa área.

02 – Identifique o que for correto sobre as migrações
populacionais.
01) O êxodo rural, no Brasil, é um processo que se

intensificou na década de 80, como decorrência
da industrialização crescente, no País. Embora o
setor secundário tenha contribuído, para criar
uma ampla gama de empregos na cidade,
sobrepujando a oferta de vagas no setor de
serviços, o desemprego urbano é um fato real.

02) A Europa, que no século passado teve papel
tipicamente emigratório, é, atualmente, uma das
mais importantes áreas de atração populacional.
Alemanha, França e Holanda são exemplos de
países que atraem imigrantes de todo o mundo.

04) A transumância, na Europa, é um tipo de
migração temporária de pastores que deixam as
planícies e os vales atingidos pelos fortes
ventos, no inverno, levando o gado para as
montanhas ensolaradas. No verão, quando o sol
retorna aos vales profundos, os transumantes
deixam as áreas elevadas e retornam aos verdes
pastos das planícies.

08) As migrações diárias dos subúrbios para os
grandes centros são típicas das grandes cidades
industriais e das metrópoles. Envolvem o
deslocamento de trabalhadores da periferia em
direção ao centro, retornando a seus lares, após
a jornada de trabalho.

16) Muitos países desenvolvidos, que constituem
áreas de atração populacional, vêm colocando
barreiras à entrada e permanência de imigrantes
provenientes dos países subdesenvolvidos. A
concorrência com a mão-de-obra local e os
conflitos políticos, ideológicos ou raciais são
alguns dos problemas decorrentes dessas
migrações.
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03 – Assinale o que for correto sobre as condições de
renda da população brasileira, recorrendo à tabela
abaixo, quando necessário.

BRASIL E REGIÕES: rendimento médio mensal, por faixas de salário,
da população economicamente ativa (em porcentagem)

Faixas de salários Grandes Regiões, conforme IBGE Brasil
mínimo (s.m.) Norte

(%)
Nordeste

(%)
Sudeste

(%)
Sul
(%)

Centro-
Oeste
(%)

(%)

Até meio salário mínimo 7 22 6 8 7    11
Mais de meio até 1 s.m. 16 27 16 16 18    19
Mais de 1 até 2 s.m. 21 23 20 23 22    22
Mais de 2 até 3 s.m. 13 8,5 13 14 12    12
mais de 3 até 5 s.m. 19 9 18 17 16    15
Mais de 5 até 10 s.m. 14 6 15 13 13    12
Mais de 10 até 20 s.m. 6 3 8 6 7      6
Mais de 20 s.m. 4 1,5 4 3 5      3
Total 100 100 100 100 100   100

01 Mais da metade da população economicamente
ativa, no Brasil, apresenta rendimento médio
mensal de até dois salários mínimos.

02) A existência, no Nordeste, de apenas 1,5% de
sua população economicamente ativa, com
rendimentos mais elevados - acima de vinte
salários mínimos - indica uma baixa
concentração da renda, apesar da pobreza geral.

04) Mais de 1/5 da população economicamente
ativa, no Nordeste, tem rendimento médio
mensal igual ou inferior a meio salário mínimo.

08) Nas famílias de renda muito baixa, a esperança
de vida, ao nascer, é menor do que nas famílias
de maior renda. Isso significa que, em regra, os
mais pobres vivem menos do que os mais ricos.
As más condições de habitação, alimentação e
saneamento básico são algumas das causas
responsáveis pela baixa esperança de vida.

16) Considerando-se a população economicamente
ativa com rendimentos acima de dez salários
mínimos, observa-se que as regiões Norte,
Sudeste e Centro-Oeste apresentam, nessa faixa
de renda, porcentagens de população superiores
à média brasileira.

04 – Assinale o que for correto sobre os Andes e os
países andinos.
01) A formação da cadeia montanhosa dos Andes

deu-se no Terciário, incluindo-se entre os
chamados “dobramentos recentes”, na história
geológica da Terra.

02) Devido às variações de latitude, a zona de gelo e
“neves eternas” situa-se em altitudes mais
elevadas na porção norte dos Andes, no Equador
(o país), do que no extremo sul da cordilheira,
onde as altas latitudes fazem com que o frio e o
gelo já estejam presentes desde o nível do mar.

04) Boa parte da população do Peru e da Bolívia
vive em altitudes superiores a dois mil metros
acima do nível do mar. A presença de áreas
aplainadas, como os altiplanos, e a existência de
minérios, como a prata, o estanho e o cobre,
constituíram fatores de atração para a população
indígena de origem inca, nessas terras elevadas.

08) Nos Andes meridionais, no Centro-Sul do Chile,
o clima muito frio, a presença de um relevo
muito acidentado, com picos agudos como o
Aconcágua, bem como o intenso vulcanismo,
dificultam a ocupação humana. Nessa zona, a
população concentra-se, em maior proporção, na
faixa litorânea.

16) O cobre é encontrado no Peru, no Chile e na
Bolívia e exportado por esses dois últimos
países. No Peru, essa matéria prima é absorvida
pelas indústrias de materiais elétricos.

32) A costa sul do Chile, de relevo muito recortado,
constitui um importante local de pesca, banhado
pelas águas frias das correntes de Humboldt e
das Malvinas (ou Falklands).
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05 – Assinale o que for correto sobre os aspectos
econômicos dos Estados Unidos, recorrendo ao
mapa abaixo, quando necessário.

01) As áreas de números 1, 2 e 3 correspondem,
respectivamente, ao “corn-belt” - cinturão do
milho, ao “cotton-belt” - cinturão do algodão e à
zona das culturas tropicais.

02) As áreas de números 4 e 5 correspondem,
respectivamente, à zona de pecuária extensiva e
à zona de culturas irrigadas –  o “dry-farming”.

04) Na área de número 6, destacam-se as atividades
de extração de madeira e a mineração de ouro.

08) Na Flórida, a fruticultura, cuja principal área de
cultivo é de laranja e de uva, é importante,
porque atende às indústrias de sucos e de
vinhos.

16) O deserto do Colorado ocupa parte da área de
número 4, na sua porção meridional; a
mineração e o turismo são exemplos de
atividades econômicas desenvolvidas no local.

32) A região dos Grandes Lagos destaca-se pela
atividade industrial e pela pecuária leiteira e de
corte. O “milk-belt” corresponde ao cinturão do
leite e o “meat-belt”, ao cinturão da carne. 

06 – Sobre o clima, a hidrografia e o problema da seca no
Nordeste brasileiro, é correto afirmar que
01) o rio São Francisco, perene, é fundamental, para

o sucesso dos projetos regionais de irrigação e
transporte. No inverno, a usina de Três Marias,
localizada no seu alto curso, em Minas Gerais,
retém as águas no reservatório em maior
proporção, para o funcionamento das turbinas,
prejudicando os projetos de desenvolvimento no
sertão semi-árido.

02) a usina de Sobradinho é a maior dentre as
construídas ao longo do rio São Francisco.

04) a área de abrangência do fenômeno da seca, no
sertão nordestino, é, atualmente, menor do que
na época colonial. A construção de açudes e as
políticas regionais de combate aos efeitos da
seca são importantes nesse processo.

08) a expressão “indústria da seca” refere-se ao
conjunto de atividades econômicas organizadas
pelos pequenos proprietários, para reduzir os
efeitos negativos da seca.

16) a área conhecida como  “Polígono da Seca” tem
clima semi-árido, com índices de pluviosidade
baixos e chuvas de ocorrência irregular; a
vegetação típica é de caatinga.

07 – Assinale o que for correto sobre os solos, na zona
tropical do Brasil.
01) As queimadas destroem a matéria orgânica e a

vida dos microorganismos no solo, alterando as
suas qualidades. Além disso, podem favorecer a
erosão, devido à maior exposição do solo
descoberto às intempéries.

02) A intensidade, o volume e a concentração das
chuvas de verão acarretam um intenso processo
de erosão e de lixiviação ou lavagem do solo.

04) Os solos argilosos, como a “terra-roxa”,
presentes no norte do Paraná, são de alta
fertilidade, devido à menor porosidade e à boa
aeração.

08) Técnicas de terraceamento e de plantação
acompanhando as curvas de nível do terreno,
bem como a rotação de cultivos, podem
contribuir para a conservação do solo ou para a
recuperação de solos degradados.

16) A adubação química de solos tropicais, por meio
da aplicação de fertilizantes sintéticos, é
preferível à adubação orgânica, visto que, na
primeira, a lixiviação dos nutrientes é menor.

32) O solo de massapê, escuro e rico em matéria
orgânica, ocorre na zona da Mata Nordestina.
Há séculos, vem sendo utilizado para o cultivo
da cana-de-açúcar. 
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08 – Identifique o que for correto sobre a atividade
agrícola nos trópicos e sobre a questão agrária no
Brasil.
01) A laterização consiste na concentração de

hidróxidos de ferro e de alumínio no solo,
podendo criar concreções e crostas endurecidas,
prejudicando o aproveitamento das terras
atingidas por esse processo.

02) A estrutura fundiária brasileira caracteriza-se
por uma forte concentração de terras nas mãos
de poucos. Isso significa que os minifúndios e
as pequenas propriedades rurais existem em
grande número, ocupando a maior parte das
terras agricultáveis. Em compensação, os
latifúndios pertencem a uns poucos proprietários
detentores do capital, que ocupam as terras de
solos mais ricos.

04) Os setores mais conservadores da sociedade
brasileira defendem uma reforma agrária com
assentamentos dos “sem-terra”, nas áreas mais
longínquas do País, em terras ainda não
incorporadas ao sistema produtivo. Não aceitam
a invasão de propriedades, nas áreas
tradicionalmente ocupadas pela atividade
agropecuária.

08) Os setores mais revolucionários da sociedade
brasileira apóiam os “sem-terra” em sua luta
pela posse da terra, aceitando como legítima a
ocupação de propriedades rurais, nas áreas já
incorporadas ao sistema produtivo.

16) Posseiros e arrendatários são formas de relações
de trabalho no campo. Os primeiros instalam-se
em propriedades de terceiros, entregando ao
dono da terra parte do que produzem; os
arrendatários instalam-se como inquilinos,
pagando ao proprietário da terra um tipo de
aluguel, pelo uso do solo.

32) A expansão do cultivo mecanizado de soja, em
detrimento da cultura cafeeira, no Norte do
Paraná, favoreceu o êxodo rural, uma vez que a
produção de soja exige menos mão-de-obra do
que a produção de café.

09 – Assinale o que for correto sobre as questões
políticas e a convivência entre católicos e
protestantes, na Irlanda do Norte (o Ulster) e na
República da Irlanda (o Eire).
01) Os protestantes, que ocuparam, originalmente, a

ilha da Irlanda, constituíram a maioria da
população, até o início da Revolução Industrial.

02) No século XIX, com a emigração dos
protestantes irlandeses para os Estados Unidos,
os católicos passaram a constituir a maioria da
população, no território que hoje pertence à
Irlanda do Norte.

04) O conflito entre protestantes e católicos
intensificou-se, na Irlanda do Norte, após a
divisão da ilha da Irlanda, que até então
constituía um único país.

08) A República da Irlanda, de maioria católica,
opõe-se à reunificação com a Irlanda do Norte,
não aceitando, no contexto do Reino Unido, o
território do Ulster.

16) Na Irlanda do Norte, os “unionistas”, de
confissão protestante, identificaram-se por
defender o vínculo com o Estado britânico; os
“nacionalistas”, católicos, identificaram-se pela
defesa da reunificação irlandesa.

32) Atualmente, na Irlanda do Norte, os protestantes
constituem a maioria da população; os católicos,
como minoria no Ulster, consideram-se como
maioria, no conjunto da ilha da Irlanda, que
encaram como único território, dividido por
imposição britânica.

64) O Exército Republicado Irlandês – o IRA – é
uma organização terrorista de protestantes do
Ulster. O sucesso das negociações de paz,
empreendidas ultimamente, depende do seu
desarmamento.
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10 – Com relação às jazidas minerais da região Centro-
Sul do Brasil, é correto afirmar que
01) o cinturão carbonífero do sul do Brasil ocorre

em uma faixa de terrenos sedimentares, na bacia
sedimentar do Paraná.

02) as reservas de petróleo da bacia de Campos, no
Rio de Janeiro, além de extensas, são de fácil
exploração, uma vez que o produto se encontra
a pouca profundidade, na plataforma
continental.

04) as usinas siderúrgicas preferem utilizar o linhito
e o antracito nos altos-fornos, devido ao maior
poder calorífico e à baixa emissão de poluentes
desses produtos, quando comparados com o
óleo combustível.

08) as jazidas de minério de ferro e de manganês,
em Minas Gerais, estimularam o
desenvolvimento da indústria siderúrgica
brasileira, com destaque para a produção do aço.

16) o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, escoa
boa parte do minério de ferro do Quadrilátero
Ferrífero.

11 – Sobre a produção do álcool combustível no Brasil,
assinale o que for correto.
01) O Programa Nacional do Álcool foi criado na

década de 70, como forma de enfrentar a crise
internacional do petróleo.

02) Na década de 80, devido à guerra entre o Irã e o
Iraque, importantes fornecedores de petróleo
para o nosso país, o governo brasileiro manteve
uma política de apoio ao Proálcool.

04) A expansão das lavouras de cana-de-açúcar,
para atender à produção alcooleira, levou à
substituição de áreas antes ocupadas por
pastagens e por cultivos, como o arroz e o
feijão, por extensos canaviais.

08) O Proálcool foi capaz de amenizar os problemas
criados com a crise do petróleo, reduzindo o
impacto do aumento dos custos no transporte
rodoviário de carga e nos meios de transporte
coletivo de passageiros.

16) As empresas usineiras atuam no sentido de
aumentar a concentração da propriedade de
terras nas mãos de poucos, através da compra de
pequenas e médias propriedades rurais.

32) O vinhoto, subproduto da produção do álcool de
cana, torna-se um agente poluidor, quando é
jogado nos rios sem tratamento prévio.

12 – Sobre a indústria brasileira, assinale o que for
correto.
01) A crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em

1929, acarretou uma drástica redução nas
exportações do café produzido no Brasil. A
descapitalização, que sucedeu a esse fato,
estancou o processo de industrialização do País,
que começava a se destacar na indústria de base.

02) As indústrias de base receberam grande
impulso, nas décadas de 40 e 50. A siderurgia e
o setor energético contaram, para o seu
desenvolvimento, com o apoio do
intervencionismo estatal.

04) Após a Segunda Guerra Mundial,
conglomerados norte-americanos e europeus
passaram a instalar fábricas de bens de consumo
duráveis no Brasil. A existência de mão-de-obra
barata constituía um fator de atração para os
investimentos estrangeiros.

08) No Estado de Santa Catarina, não é a capital,
Florianópolis, o município que concentra a
produção industrial. O setor secundário está
bem representado, em Joinville, Blumenau,
Brusque e Criciúma, dentre outras cidades do
Estado.

16) No início da década de 80, antes da escalada da
inflação, o setor secundário absorvia a mão-de-
obra urbana, superando, na oferta de empregos,
o setor terciário.
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13 – Sobre o clima e a vegetação da Europa, assinale o
que for correto, recorrendo ao mapa abaixo, quando
necessário.

01) A área de número 1 apresenta vegetação de
tundra e clima polar; nesse clima, as baixas
temperaturas decorrem da baixa latitude.

02) A área de número 3, situada ao sul da taiga, que
corresponde à área de número 2, constitui o
domínio da floresta temperada.

04) Considerando-se a área da floresta temperada,
tem-se, na sua porção ocidental, um clima
temperado oceânico; na sua porção oriental,
predomina um clima mais continental, com
invernos mais rigorosos.

08) A área de número 4 apresenta dois tipos de
vegetação – garrigues e maquis – que se
diferenciam, em função do tipo de solo no qual
se desenvolvem.

16) O clima mediterrânico, que ocorre na porção sul
da Europa, apresenta verões secos e invernos
úmidos.

14 – Com relação ao movimento de translação da Terra e
suas conseqüências, é correto afirmar que
01) a sucessão dos dias e das noites e a sucessão das

quatro estações do ano são as principais
conseqüências do movimento da Terra ao redor
do Sol, conhecido como movimento de
translação.

02) o eixo imaginário da Terra está inclinado em
relação ao plano da órbita terrestre (a eclíptica).
Se os planos do Equador e da eclíptica fossem
coincidentes e, se a Terra permanecesse sempre
na mesma posição em relação ao Sol, não
haveria as quatro estações do ano, pois o Sol
incidiria o ano todo na altura do Equador. 

04) a Terra percorre a trajetória completa ao redor
do Sol, em 365 dias e seis horas. Como sobram,
em cada ano, seis horas, ao final de quatro anos,
temos 24 horas ou um dia; a esse ano especial,
denominado bissexto, é acrescentado um dia, no
mês de fevereiro.

08) os solstícios correspondem às épocas do ano em
que os hemisférios norte e sul da Terra são
igualmente iluminados. Isso ocorre quando o
Sol incide diretamente sobre a linha do Equador,
acarretando igual duração dos dias e das noites.

16) os equinócios assinalam o início das estações da
primavera e do outono; no hemisfério sul,
indicam o início do outono, no dia vinte e um de
março, e o início da primavera, no dia vinte e
três de setembro.

15 – Assinale o que for correto sobre os meios de
transporte e a comercialização de mercadorias.
01) Nos países desenvolvidos, o sistema de

transporte mais utilizado é o rodoviário,
favorecido pela densa rede de vias de circulação
e pelo desenvolvimento da indústria automotiva.

02) Para cargas de grande volume, mas de baixo
valor unitário, como, por exemplo, os minérios,
dá-se preferência aos sistemas de transporte
ferroviário e hidroviário.

04) O transporte rodoviário oferece pequena
capacidade de carga e consumo de combustível,
proporcionalmente mais alto do que os sistemas
ferroviário e hidroviário. Em compensação, tem
a vantagem de conduzir a mercadoria porta a
porta, apresentando maior flexibilidade e
facilidade de acesso aos diversos lugares.

08) No Brasil, o transporte marítimo é, muitas
vezes, prejudicado pela ineficiência portuária;
esta é responsável pelos congestionamentos nos
portos e pela deterioração de muitos produtos.

16) Os países subdesenvolvidos são,
tradicionalmente, exportadores de matérias-
primas e importadores de produtos
manufaturados. Os produtos primários
apresentam, atualmente, preços em alta, dada a
progressiva escassez dos recursos naturais da
terra, tais como os minérios e os produtos
extrativos vegetais e animais.

32) Em alguns países subdesenvolvidos, a
organização da rede de transportes reflete a
dependência da economia local aos mercados
externos: as redes podem apresentar grandes
espaços vazios, pouca integração, muitas vezes
convergindo para os portos de exportação.

4

3

2

1



8 UEM/CVU
Vestibular de Inverno/98 - Prova 1 GABARITO 1

16 – "Em 1750, com a morte de D. João V, ascendeu ao
trono D. José I (1750-77) e, com ele, Sebastião José
de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal,
que, como primeiro ministro e, por mais de 25 anos,
dirigiu os destinos portugueses e coloniais."

(Nadai, E. &  Neves, J. História do Brasil:
da Colônia à República. 10a ed.  SP: Saraiva, 1987, p. 108)

Sobre o governo pombalino e seus desdobramentos
para o Brasil, assinale o que for correto.
01) O objetivo último das reformas introduzidas

pelo Marquês de Pombal era fortalecer o Estado,
ou seja,  reforçar o absolutismo. 

02) Com a ascensão do Marquês de Pombal ao
poder, a Coroa portuguesa atritou-se com a
Igreja Católica, abrindo o período de reforma
protestante em Portugal, de grande repercussão
na metrópole e em sua principal colônia, o
Brasil.

04) O governo do Marquês de Pombal organizou
uma política de fomento industrial para o Reino
e de intervenção do Estado nos diferentes
setores da vida colonial, com o objetivo de obter
maior eficiência na exploração das colônias.

08) No período pombalino,  a capital do Brasil foi
transferida para o Rio de Janeiro, visto que, com
a mineração, o eixo econômico da colônia havia
se deslocado para o Centro-Sul e a nova
localização da capital, mais próxima das
rivalidades luso-espanholas em torno da Colônia
de Sacramento e Sete Povos das Missões, era
estratégica.

16) No período pombalino, foram extintas as
capitanias hereditárias, medida que permitia
maior controle sobre a colônia.

17 – 

(KOSHIBA, L & PEREIRA, D.M.F.. História do Brasil,
5a ed. SP: Atual, 1987, p. 191)

O mapa acima demonstra uma série de movimentos
sociais deflagrados no período regencial (1831-40).
Sobre essa fase da história do Brasil, que se
caracterizou pela intensa agitação social e por uma
grande efervescência política, assinale o que for
correto.
01) As rebeliões apontadas no mapa, orientadas por

idéias separatistas, foram influenciadas pela
Guerra de Secessão dos EUA.

02) Nesse período, existiam três grupos políticos:
restauradores ou caramurus; moderados ou
chimangos; e os exaltados, farroupilhas ou
jurujubas.

04) A Guerra dos Farrapos ou Revolução
Farroupilha  teve como uma de suas principais
causas a oposição manifestada pelos gaúchos
contra a excessiva centralização do poder.

08) Apesar do conturbado cenário político que se
apresentou durante o período regencial, em
termos econômicos pode-se dizer  que houve o
surgimento de um parque manufatureiro que deu
origem ao primeiro  surto industrial  no Brasil.

16) A Balaiada teve início quando um grupo de
políticos liberais – os bem-te-vis – foi preso
pelos moderados conservadores que estavam no
poder. A luta estendeu-se por toda a região e
contou com a participação popular.

32) A Cabanagem foi um movimento apoiado pela
população pobre, mestiços e índios que viviam
em cabanas nas margens dos rios, os quais
reivindicavam a independência da província do
Grão-Pará, distribuição de terras e o fim da
escravidão.
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Rio de Janeiro
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18 – A recente crise das bolsas de valores em todo mundo
suscitou inquietações e comparações com o crack da
Bolsa de Valores de Nova Iorque, ocorrido em
1929. Sobre o crack de 1929 e seus
desdobramentos, assinale o que for correto.
01) Foi um fato que, possuindo dimensões

estruturais, significou a emergência de
acentuada crise no sistema capitalista.

02) A crise gerou um elevado número de
desempregados, cerca de 30 milhões de pessoas
no mundo ocidental. Os países mais afetados
foram os altamente industrializados.

04) Foi uma típica crise de excesso de procura para
insuficiente oferta, ou seja, os estoques não
aumentavam na mesma proporção da elevação
do número de compradores e de seu poder
aquisitivo, gerando inflação e desorganização
econômica.

08) Como se acentuou a crise social e alterou-se o
equilíbrio de classes, amplos setores da alta
burguesia passaram a apoiar regimes
autoritários, como o fascismo e o nazismo, que
garantissem a ordem.

16) A crise levou ao ocaso do liberalismo
econômico, visto que foi combatida e superada
por medidas que, ao contrário dos cânones
liberais, caracterizavam-se pelo dirigismo
estatal. Nos principais centros capitalistas, o
Estado passava a intervir na economia, através
de um programa de sustentação da atividade
econômica e de diminuição das tensões.

32) Com a repercussão da crise, o Partido
Republicano perdeu, no início da década de 30,
a presidência dos EUA, para o Partido
Democrata. Eisenhower, presidente então eleito,
adotou o programa de recuperação econômica
conhecido como Plano Marshall.

64) A crise econômica atingiu também a URSS, que
mantinha estreitas relações diplomáticas e
econômicas com as potências capitalistas. Em
decorrência disso, a URSS sofreu, na década de
30, acentuada queda no vertiginoso processo de
crescimento econômico, verificado na década
anterior.

19 – Na segunda metade do século XX, após a revolução
cubana, verificaram-se a intensificação de
movimentos revolucionários e a implantação de
governos militares por toda a América Latina. Sobre
esses movimentos e esses governos, assinale o que
for correto.
01) A experiência socialista implantada por

Salvador Allende no Chile foi sufocada pelo
golpe militar do general Pinochet, em 1973.

02) Em 1979, a Frente Sandinista de Libertação
Nacional derrotou a ditadura de Somoza, que,
por longos anos, governava a Nicarágua.

04) No período de 1979-88, El Salvador esteve em
meio a uma guerra civil, em que se opunham os
rebeldes e a elite salvadorenha, apoiada pelos
EUA.

08) Na Argentina, os militares restabeleceram a
ditadura militar, em 1974, e passaram a prender,
torturar e matar os que faziam oposição ao
governo. As mães e avós dos chamados
desaparecidos políticos formaram um
movimento que ficou conhecido como "As
loucas da Praça de Maio".

16) Recentemente, eclodiu no México o movimento
Zapatista, de forte conotação popular,
reivindicando melhores condições de vida, para
as populações indígenas e pobres do Estado de
Chiapas.

32) Na história recente da América Latina, um dos
poucos países que não foram sacudidos por
movimentos revolucionários armados e não
sofreram com a repressão de governos militares
foi o Uruguai.
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20 – Observe o mapa abaixo.

(MOTA, C.G. & LOPEZ. História da Civilização - o
mundo moderno e contemporâneo. 2a ed. SP: Ed.
Ática, 1995, p. 13)
Com relação às populações existentes no continente
americano antes da chegada dos brancos europeus,
assinale o que for correto.
01) Uma das teorias mais aceitas sobre o

aparecimento do homem no continente
americano é a de que ele migrou do noroeste da
Ásia, pelo Estreito de Bering, para o Alasca, e
depois se espalhou por toda a América.

02) Na época da chegada de Pedro Álvares Cabral,
existiam no Brasil em torno de 5 milhões de
índios. Hoje, calcula-se  existir um pouco mais
de 200 mil índios.

04) No momento da chegada dos espanhóis na
América Central, os Astecas, ou Méxicas, como
se autodenominavam, tinham conhecimentos de
geometria e cálculo, eram mestres geniais na
arte da ourivesaria, estudavam os movimentos
dos astros e  tinham uma escrita própria.

08) Nos Andes, os Incas fundaram o maior império
da América pré-colombiana, cuja população foi
estimada em 10 milhões de pessoas, na época da
chegada dos espanhóis.

16) Após os grandes massacres de Cortez contra os
Astecas e Maias, no México, de Pizarro contra
os Incas, no Peru, e de João Ramalho contra os
Tupis, no litoral brasileiro de São Vicente, os
reis da Espanha e Portugal procuraram, de todas
as maneiras, preservar os valores e as culturas
das populações indígenas. Isso não foi possível
devido às guerras intertribais, que acabaram por
dizimar essas populações.

32) Os sítios arqueológicos existentes no continente
americano confirmam que ele foi povoado,
apenas, há quatro mil anos.

64) Quando os portugueses chegaram ao litoral do
Brasil, em 1500, não encontraram as tribos
falantes da língua tupi, pois elas se encontravam
no interior do continente.
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21 – Desde o século XIX, a hegemonia sobre a América
Latina foi disputada pelos Estados Unidos e pelos
países europeus. Os ingleses predominaram até a
Primeira Guerra Mundial. Em seguida, os Estados
Unidos consolidaram sua hegemonia, a partir da
Segunda Guerra Mundial. Com relação às
intervenções americanas e européias nos países da
América Latina, assinale o que for correto.
01) A Guerra do Chaco, entre Paraguai e Bolívia,

ocorrida no período 1928-35, foi motivada pela
disputa da região do Chaco, rica em reservas de
petróleo e fomentada pelos grandes trustes
petrolíferos internacionais. Após vencer a
guerra, o governo do Paraguai entregou o direito
de prospecção do petróleo para a multinacional
Standart Oil, que cimentou os poços, alegando
que ali não havia petróleo.

02) Inaugurado em 1914, o Canal do Panamá é uma
concessão de terras de 16 quilômetros de largura
feita aos Estados Unidos até o ano 2000. Essa
concessão divide o Panamá ao meio e evidencia
a presença imperialista norte-americana, na
região, desde o início do século.

04) Os Estados americanos do Texas, Arizona,
Califórnia, Novo México, Utah, Nevada e
Colorado pertenciam ao México e foram
anexados aos EUA, em 1848, após o final da
guerra entre esses dois países, vencida pelos
EUA.

08) Os Estados Unidos, que nunca concordaram
com a revolução socialista implantada em Cuba,
impuseram-lhe um bloqueio econômico que só
foi suspenso recentemente a pedido do Papa
João Paulo II, quando este visitou a ilha de Fidel
Castro, em 1998.

16) Em 1982, o General Leopoldo Galtieri,
presidente militar da Argentina, iniciou a Guerra
das Malvinas. Após um ano de intensos
combates, os ingleses, então apoiados pelos
EUA, foram expulsos definitivamente do
arquipélago das Malvinas, pelos argentinos.

22 – A Primeira República ou República Velha, ocorrida
entre 1889 a 1930, foi fundamentada em três
elementos básicos interligados: o coronelismo, a
política dos governadores e a política do café-com-
leite. Sobre esse contexto histórico, assinale o que
for correto.
01) O predomínio político de São Paulo e Minas

Gerais, até a década de 20, ficou conhecido
como a “política do encilhamento”, em que
paulistas e mineiros se revezavam na
Presidência da República.

02) Destacam-se como movimentos sociais no
campo e nas cidades, nesse período: a Guerra do
Contestado; a Revolta de Canudos; a Revolta da
Chibata; e o Levante do Forte de Copacabana,
todos representando formas organizadas de
resistência ao regime político instaurado na
Primeira República.

04) No que diz respeito à política externa da
Primeira República, estiveram latentes os
problemas de fronteiras, envolvendo, entre
outras, a questão de Missões com a Argentina, a
ocupação da Ilha de Trindade pela Inglaterra, os
problemas da Amazônia com a Guiana Francesa
e a disputa com a Bolívia pela região que, hoje,
constitui o Estado do Acre.

08) Na década de 20, ocorreu, apesar da oposição
dos setores mais conservadores, um movimento
bastante significativo para a cultura brasileira,
que culminou na Semana de Arte Moderna, que
inseriu no campo da arte a preocupação com a
realidade social e os problemas brasileiros.

16) Com o crescimento e a expansão das atividades
urbanas e industriais, especialmente em São
Paulo, teve origem a formação da classe
operária, composta, em sua maioria, por
imigrantes portugueses, espanhóis e italianos.

32) O coronelismo consistiu no fortalecimento das
oligarquias estaduais, que controlavam o
processo eleitoral, garantindo sempre a ampla
maioria dos votos, através do “voto de
cabresto”.
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23 – A fundação do Estado de Israel, em 1948, abriu um
novo período na geopolítica do Oriente Médio,
marcado por tensões e conflitos entre israelenses,
palestinos e os países árabes. Sobre esses conflitos,
assinale o que for correto.
01) As recentes negociações entre Israel e Palestina,

para a instalação  do Estado Palestino em seu
território, foram estabelecidas pelos acordos de
Camp David, mediados por Jimmy Carter,
presidente dos EUA, Anuar Sadat, presidente do
Egito, e Menahen Begin, primeiro ministro de
Israel.

02) Dada a recusa da Liga Árabe em aceitar a
partilha promovida pela ONU, houve a primeira
confrontação militar entre árabes e israelenses.
Com o final dessas primeiras confrontações
bélicas, Israel, em 1949, ampliou, em cerca de
50%, a área que havia sido estipulada para seu
território. A perspectiva expansionista
israelense, sempre ampliando o território fixado
pela resolução da ONU, consolidou-se nas
décadas seguintes.

04) Liderado por Moshe Dayan, o ETA (Exército
Transnacional Árabe) foi o Estado  Maior do
povo palestino, nesses anos de conflito com
Israel.

08) As organizações palestinas dividiram-se, diante
da resolução da ONU, entre aceitar a divisão
estabelecida e não reconhecer a existência dos
direitos territoriais de Israel. Recentemente, os
palestinos, após muitos anos de confronto direto
com Israel, reconheceram os termos da
resolução da ONU e aceitaram instalar seu
Estado nessa base territorial.

16) Em 1947, a ONU aprovou um plano de partilha
da Palestina, prevendo a criação de um Estado
israelense e um Estado árabe. A cidade de
Jerusalém, sagrada para israelenses, islâmicos e
cristãos, deveria ter status internacional.

32) A devolução dos territórios palestinos, ocupados
por anos de expansionismo israelense, ainda é
uma questão não resolvida e verdadeiro centro
de tensões entre palestinos e israelenses.

24 – Sobre o Renascimento, asssinale o que for correto.
01) A sociedade européia viveu, nessa época, um

processo de desurbanização e declínio do
comércio.

02) Dentre os expoentes Renascentistas, destacam-
se: Giordano Bruno, precursor da "Ciência
Moderna" e fundador da  "Mecânica"; Hermes
Trimegisto, pai do empirismo científico; Isaac
Newton, defensor da "Teoria Heliocêntrica"; e
Albert Einstein, criador da "Teoria da
Relatividade".

04) Os intelectuais ligados a esse  movimento
tomaram, como ideal cultural, o homem da
Antigüidade Clássica, sendo o individualismo
uma de suas principais características.

08) Dentre os fatores que contribuíram para a
difusão do Renascimento, destacam-se: a
expansão marítima dos séculos XIV e XV; a
tomada de Constantinopla pelos turcos, em
1453; a prática do mecenato; e a influência das
civilizações sarracenas e bizantinas.

16) O caráter burguês da cultura renascentista foi
parte do processo de ascensão econômica, social
e política da classe burguesa, que procurou criar
também uma cultura capaz de refletir seus
interesses e sua nova visão do mundo.
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25 – Quase uma década após a queda do Muro de Berlim
(1989) e a desintegração da URSS (1991), a
República Popular da China, instituída a partir de
um processo revolucionário, segue
autoproclamando-se socialista. Sobre a experiência
histórica da revolução chinesa, assinale o que for
correto.
01) Vitoriosa em 1949, a revolução chinesa

caracterizou-se por ter uma base social
fundamentalmente urbana, entre os operários e
trabalhadores do setor de serviços, decorrência
da estrutura de  classes sociais do país.

02) A revolução cultural chinesa, apoiada por
expressivas multidões de jovens, foi um
movimento que, na década de 60, levou ao
fechamento da economia e à radicalização das
práticas políticas, resultando em expurgos de
dissidentes.

04) A política externa chinesa, após uma fase inicial
de aliança com a URSS, caracterizou-se pelo
crescente distanciamento em relação ao bloco
soviético e pela aproximação com o ocidente,
como exemplificou o estabelecimento de
relações diplomáticas com os EUA, no início da
década de 70.

08) A partir do início da década de 80, sob a
liderança de Deng Xiao Ping, houve acentuada
revisão dos rígidos princípios maoístas, e o
governo chinês adotou políticas liberalizantes
para a economia, estimulando investimentos
privados internacionais e o florescimento de
empresas privadas nas cidades.

16) As reformas atingiram, principalmente, as
estruturas políticas. Em 1989, manifestações
estudantis ocuparam a Praça da Paz Celestial,
para expressar seu apoio ao processo de
democratização, que vinha marcando a vida
chinesa na virada da década.

26 – Na primeira metade de 1998, foram realizados, no
Brasil e no mundo, diversos seminários para debater
o Manifesto do Partido Comunista, publicado, em
1848, por Marx e Engels. No centro desses debates,
foram colocados o significado histórico e a
atualidade do Manifesto do Partido Comunista, o
qual influenciou análises críticas acerca do
capitalismo, processos de lutas anticapitalistas e
diversas experiências revolucionárias. Sobre a
sedimentação de teorias e lutas anticapitalistas, na
Europa do século XIX, assinale o que for correto.
01) Segundo a concepção de Marx e Engels, a

propriedade privada dos meios de produção
seria a principal característica das estruturas
econômicas socialistas.

02) Para o socialismo marxista, o livre mercado era
um mecanismo capaz de garantir eqüitativa
distribuição das riquezas produzidas sob o
capitalismo, de forma a impedir a concentração
de propriedade e a polarização de classes.

04) Em 1891, o Papa Leão XIII editou a Encíclica
Rerum Novarum, espécie de resposta da Igreja
Católica aos conceitos e influência do Manifesto
do Partido Comunista.

08) Em 1871,  liderados  por Lenin e Trotsky, os
bolcheviques tomaram de assalto o poder na
capital francesa, instalando a Comuna de Paris,
o primeiro governo socialista da história da
humanidade.

16) Para Marx e Engels, a história da humanidade
era a história da luta de classes. Por conta das
contradições da sociedade capitalista, a luta de
classes levaria os proletários  a derrubar a
burguesia e implantar o socialismo.

32) A corrente de pensamento fundada por Marx e
Engels, da qual o Manifesto do Partido
Comunista é expressão, definia-se como
socialismo científico. Por seu turno, os
expoentes da corrente, que ficou conhecida
como  socialismo utópico, foram Saint-Simon,
Fourier e Owen.
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27 – Em 1494, através do Tratado de Tordesilhas,
Portugal e Espanha repartiram o mundo entre si.
Mas Francisco I, rei da França, discordou dessa
divisão e afirmou:

Gostaria que espanhóis e
portugueses me mostrassem

onde está o testamento de Adão,
que dividiu o mundo entre a

Espanha e Portugal.

(AQUINO, Rubin Santos Leão de. História das sociedades
americanas. RJ: Ao Livro Técnico, 1990, p. 60).

Com relação à ocupação da América pelos
europeus, é correto afirmar que
01) a mineração, extração de ouro e prata, foi a

atividade econômica principal do sistema
colonial espanhol na América.

02) a Espanha dividiu seus domínios na América em
quatro Vice-Reinados e várias capitanias. Os
Vice-Reinados foram: Nova Espanha, Nova
Granada, Peru e Rio da Prata.

04) a França, simultaneamente ao estabelecimento
da França Antártica no Rio de Janeiro, fundou
no Canadá, nas margens do rio São Lourenço, a
cidade de Quebec.

08) a França, no século XVI, contestando a divisão
do novo mundo entre espanhóis e portugueses,
estabeleceu, no litoral do Rio de Janeiro, uma
colônia denominada de França Antártica.

16) os ingleses também procuraram assegurar seu
quinhão no novo continente americano. Em
1585, Walter Raleigh fundou a primeira colônia
inglesa, na costa leste norte-americana, com o
nome de Virgínia.

28 – A partir dos anos 80, deste século, teve início uma
nova fase na história do Brasil, denominada de
"Nova República". Sobre esse período,
caracterizado pela abertura política e pela ampliação
dos movimentos populares, na luta pela recuperação
dos direitos humanos e sociais, assinale o que for
correto.
01) Dentre as medidas que caracterizaram a

democratização da sociedade brasileira,
destacam-se: o restabelecimento das eleições
diretas para a Presidência da República;
ampliação do direito de voto aos analfabetos; e
o pluripartidarismo.

02) A eleição da Assembléia Nacional Constituinte,
em 1986, constituiu-se num aspecto muito
marcante desse período, cujo objetivo foi
elaborar uma nova carta constitucional para o
Brasil, promulgada, em 1988.

04) Estimuladas pelo clima de abertura política e
pressionadas pelas dificuldades econômicas, as
forças sociais mobilizaram-se com intensidade
crescente, a partir da metade da década de 70,
exigindo, por exemplo,  democracia, anistia,
melhores salários, direito à terra, em grandes
campanhas e movimentos que culminaram na
campanha das diretas-já, em 1984.

08) A década de 80 foi marcada por uma evolução
negativa da economia brasileira, por exemplo,
baixo crescimento do PIB, aumento do
desemprego, atraso tecnológico.

16) A emenda constitucional Dante de Oliveira,
aprovada  em 25 de abril de 1984, garantiu que
os brasileiros, após duas décadas de
arbitrariedades, pudessem eleger pelo voto
direto o seu presidente da República, Tancredo
Neves.

32) Em 1989, pela primeira vez na história do
Brasil, tiveram direito ao voto analfabetos e
jovens com 16 anos, direito garantido pela nova
Constituição.

64) Um dia após a posse do Presidente Collor, em
16 de março de 1990, foi anunciado o Plano
Real, que confiscou o dinheiro da poupança e
estabeleceu a equivalência cambial entre a
moeda brasileira e o dólar norte-americano.
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29 – 
"Viva o Cardeal D. Henrique
No inferno muitos anos
Pois deixou no testamento
Portugal aos castelhanos."

(CASTRO, Therezinha de. História da Civilização
Brasileira. Vol. 1. RJ/SP:Record, s/d, p.58)

Essa quadrinha popular de época representa o ódio e
o descontentamento dos portugueses contra o
Cardeal D. Henrique, em relação ao domínio
espanhol sobre Portugal, através da União Ibérica
(1580-1640). Sobre a União Ibérica, assinale o que
for correto.
01) Com a União Ibérica, o comércio que uniu

Portugal e Holanda foi interrompido, levando os
holandeses a invadirem, primeiro, a Bahia e,
depois, Pernambuco.

02) Durante o período em que Maurício de Nassau
governou o "Brasil Holandês" (1637–44), os
holandeses dominaram o litoral do Nordeste
brasileiro, desde o atual Estado do Maranhão até
Sergipe, só não conseguindo conquistar a Bahia.

04) A instalação da empresa açucareira no Brasil
contou com a participação holandesa no
financiamento das instalações e na
comercialização do produto, no mercado
europeu. Assim, quando proibiu a manutenção
dessas relações comerciais, Felipe II tirou dos
holandeses uma grande fonte de lucros,
levando-os a fundar a Companhia das Índias
Ocidentais, para controlar esse comércio e tentar
se apossar dos domínios Ibéricos na América.

08) Durante a União Ibérica, o Brasil experimentou
um período de desaceleração do seu
desenvolvimento econômico, que resultou na
completa estagnação de sua economia interna.

16) Portugal teve, no século XVI,  o início de sua
decadência, motivada principalmente por um
enfraquecimento no plano econômico. Esse fato
favoreceu grandemente  a dominação espanhola
que se abateu sobre o país, em 1580, após a
crise dinástica  provocada pela morte do rei
D. Sebastião, na batalha de Alcácer Kibir.

30 – Com relação à formação dos Estados Nacionais
Americanos, assinale o que for correto.
01) São fatores responsáveis pela independência dos

Estados Unidos da Inglaterra: a guerra dos sete
anos (1756-63), entre a França e a Inglaterra; a
revolta contra o sistema colonial inglês, que
mantinha o monopólio comercial das colônias
com a metrópole; a influência das idéias
iluministas nos homens, que conduziam o
processo de independência dos EUA.

02) No período 1808-25, a América Espanhola foi
sacudida por uma imensa onda revolucionária,
que pregava a independência das colônias do
império espanhol. Apenas os países da América
Central e o México tornaram-se independentes,
após 1825, e adotaram regimes monárquicos.

04) José de San Martin, o principal líder da
independência da Argentina, liderou, junto com
Bernardo O’Higgins, a libertação do Chile. Mais
tarde, seu exército rumou para o norte, onde
combateu os espanhóis e proclamou a
independência do Peru, em 1821.

08) Conhecido como o "Grande Libertador", Simon
Bolivar lutou pela libertação de vários países da
América do Sul.

16) No México, os movimentos populares de
libertação, comandados pelos padres Hidalgo e
Morelos, foram derrotados pelo general
espanhol Agustin de Itubirde, que se proclamou
imperador, mas, logo em seguida, foi deposto e,
conseqüentemente, proclamada a República.

32) Após a independência, a injustiça social, os
privilégios raciais, os grandes latifúndios, a
escravidão, a intolerância religiosa, a
dependência do mercado externo continuaram
existindo nos países da América Espanhola.


