
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. 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.

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

5. Transcreva as respostas somente na folha de respostas.

6. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue este caderno, a folha de respostas e o caderno de
Redação ao fiscal.

UEM
Comissão Central do Vestibular Unificado



2 UEM/CVU
Vestibular de Inverno/99 - Prova 1 GABARITO 1

01 – Sobre índios, brancos e negros, as principais
matrizes étnicas que deram origem à população
brasileira, assinale o que for correto.
01) Os caboclos provém da miscigenação entre

brancos e índios. Os caboclos constituem um
grupo mestiço de alta representatividade, na
Amazônia.

02) Os cafuzos provém da miscigenação entre
negros e índios. Os cafuzos são comuns no
Maranhão, onde a população indígena local
entrou em contato com os negros africanos,
desembarcados nesse Estado, no período
colonial.

04) A ocupação do interior do Brasil, no geral, se
fez às custas da dizimação dos povos indígenas.
No Estado do Paraná, contudo, como as matas
dos planaltos do interior só foram desbravadas
no século XX, não se registraram choques entre
as populações indígenas e a sociedade
"civilizada".

08) O mulato, resultante da mestiçagem entre
índios, brancos e negros, é a "marca registrada",
ou a tradução mais perfeita, do povo brasileiro.

16) A economia colonial canavieira, na zona da
Mata Nordestina, serviu–se em larga escala da
mão–de–obra escrava, de origem africana.

02 – Refletindo sobre o tema da energia elétrica, assinale
o que for correto.
01) O setor energético é considerado estratégico,

dentre as diversas atividades de um país. Em
muitos casos, ele é controlado pelo Estado, que
intervém no planejamento da produção de
energia, na concessão de exploração pela
iniciativa privada ou na produção direta, através
de empresas estatais.

02) Nos países desenvolvidos, o consumo total de
energia tende a cair, devido ao melhor
aproveitamento da rede de distribuição e ao
consumo cada vez menor dos modernos
aparelhos eletro–eletrônicos de uso doméstico.

04) O Brasil explora, principalmente, as fontes
renováveis de energia, como o potencial
hidráulico dos rios, o carvão vegetal, o carvão
mineral e o álcool de cana. Dependendo cada
vez menos do petróleo, o País vem adquirindo
auto–suficiência no setor energético.

08) Quando o terreno é muito aplainado, o
reservatório de água de uma hidrelétrica inunda
uma extensa área, mas o potencial de energia
gerada é baixo (proporcionalmente à dimensão
do reservatório), comparativamente a um
reservatório cuja barragem apresenta um grande
desnível do terreno. Verifica–se, no primeiro
caso, pouca energia gerada, frente a um prejuízo
ambiental elevado, pela perda das terras
inundadas. A hidrelétrica de Balbina, na
Amazônia, é um exemplo desse fato.

16) Uma das vantagens das usinas termelétricas,
sobre as hidrelétricas, é que as primeiras podem
ser instaladas junto ao local de consumo; já, as
hidrelétricas dependem da presença de rios com
elevado potencial hidráulico, bem como de
condições de relevo adequadas, para a
otimização do projeto. Além disso, às vezes, as
hidrelétricas exigem a construção de extensas
redes para a transmissão da energia gerada, até o
local de consumo.
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03 – Assinale o que for correto sobre o tempo e o clima,
recorrendo ao texto abaixo, quando necessário.

O satélite GOES registra a presença de uma frente
fria que avança de Baía Blanca, na Argentina, para o
Rio Grande do Sul, provocando quedas de
temperatura, nesse Estado. A região Sudeste está
sob a influência de uma massa de ar quente, do
Atlântico. Na região Norte, as instabilidades
ocasionais associam–se à zona de convergência
intertropical.

01) Os mapas de previsão do tempo, publicados nos
jornais brasileiros, apóiam–se em dados
fornecidos por uma rede de serviços
meteorológicos que abrange inúmeras estações
de coleta, dentro e fora do País.

02) Na zona de convergência intertropical, na faixa
equatorial, o ar quente da célula de alta pressão
mergulha em direção ao solo, provocando
chuvas e ventos intensos.

04) A massa de ar quente do Atlântico, citada no
texto, corresponde à massa Tropical Atlântica,
que se forma em uma zona anticiclonal de alta
pressão.

08) Na América do Sul, as frentes frias avançam das
altas latitudes para as baixas latitudes.

16) A frente fria que avança sobre o Rio Grande do
Sul, citada no texto, está associada à massa
Polar Atlântica.

32) No Sudeste do Brasil, o verão é a estação menos
chuvosa do ano, devido à atuação das massas
Tropical Atlântica e Tropical Continental, que
são estáveis e secas.

64) O fenômeno conhecido por "El Niño" favorece a
ocorrência, no território brasileiro, de secas
pronunciadas na região Nordeste e de elevados
índices de precipitação, no Sul do País.

04 – Assinale o que for correto sobre o problema do lixo,
recorrendo ao gráfico abaixo, quando necessário.

(Adaptado de COELHO, M. A. Geografia Geral: o
espaço natural e sócio econômico. 3. ed. São Paulo:
Moderna, 1992, p. 284.)

01) Os restos de alimentos, por serem de origem
orgânica, sofrem biodegradação natural, isto é,
são rapidamente consumidos, na natureza, não
se acumulando no solo. Portanto, não criam
problemas de poluição ou danos à saúde da
população, como os resíduos não
biodegradáveis.

02) Os hábitos modernos de consumo provocam um
aumento na utilização de latas, vidros e
plásticos. Esses materiais, quando são
descartados inadequadamente e não passam por
reutilização, sendo de difícil degradação natural,
acumulam–se e poluem o ambiente por um
longo tempo.

04) Vidros, papéis, latas, plásticos e fios metálicos
são produtos que podem ser reciclados, isto é,
separados previamente ou recuperados da massa
total do lixo, para posterior utilização. A coleta
seletiva é preferível à busca diretamente junto
ao lixo, porque protege o catador do risco da
contaminação.

08) De acordo com o gráfico, nota–se, no Brasil,
que pelo menos metade do lixo produzido é
disposto de forma inadequada.

16) A incineração consiste na queima do lixo a céu
aberto. Esse é um hábito muito comum de
eliminação dos resíduos, no Brasil.

32) As usinas de compostagem processam o lixo,
produzindo adubos. Exigem, para o sucesso da
operação, que o material seja rico em matéria
orgânica. Segundo o gráfico, no Brasil, pelo
menos metade do lixo produzido envolve
materiais de origem orgânica.
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05 – A configuração geopolítica da Europa oriental
sofreu diversas mudanças, após uma série de fatos
políticos, econômicos e sociais ocorridos no período
da Guerra Fria e, também, no final da década de 80
e início dos anos 90. A esse respeito, assinale o que
for correto.
01) Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou

dividido em dois grandes blocos: o bloco
capitalista, representado, principalmente, pelos
Estados Unidos, Alemanha e China, e o bloco
socialista, representado, principalmente, pela
então existente União Soviética.

02) Após a Segunda Guerra Mundial, a geopolítica
soviética atuou no sentido de aumentar a sua
influência no Leste europeu.

04) A Letônia, a Estônia e a Lituânia tornaram–se
países independentes, após a dissolução da
URSS.

08) Nos anos da Guerra Fria, a Iugoslávia, a Polônia
e a Bulgária conseguiram manter uma posição
de distanciamento em relação às imposições
advindas do governo soviético vigente no
período.

16) O programa de democratização política e de
transformações econômicas propostas pela
URSS, na década de 60, ficou conhecido como a
"Primavera de Praga".

32) Durante o período da Guerra Fria, a
Tchecoslováquia tentou fazer importantes
mudanças políticas e econômicas, envolvendo
um programa de descentralização política e de
democratização, em várias instâncias.

06 – Observando o mapa abaixo, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s), a respeito das áreas A e B.

01) Na área assinalada com a letra A, encontram–se
as terras baixas da Planície do Mississipi–
Missouri.

02) A área B, que compreende os Grandes Lagos,
tem uma economia apoiada na extração mineral,
na atividade industrial e na agricultura irrigada.

04) As cidades de São Francisco e Los Angeles
estão entre as mais importantes da área B,
devido à presença de jazidas de ferro e carvão
mineral, que favoreceram as atividades
industriais.

08) A região Nordeste dos Estados Unidos,
integrante da área B, destaca–se pela
importância da atividade industrial.

16) A região Central dos Estados Unidos, integrante
da área A, possui menor densidade demográfica
que a região Nordeste do país.

32) A área assinalada com a letra A caracteriza–se
pelo predomínio das atividades agropecuárias,
apresentando uma agricultura altamente
mecanizada, desenvolvida segundo cinturões
especializados, denominados "belts".



GABARITO 1 UEM/CVU
Vestibular de Inverno/99 - Prova 1 5

07 – Assinale o que for correto sobre o Distrito Federal e
Brasília.
01) A situação geográfica de Brasília, no coração do

Brasil, próxima de importantes centros
populacionais das regiões Centro–Oeste e Norte,
como Goiânia e Belém, atendeu a uma
estratégia governamental de aproximar–se mais
dos diferentes segmentos da população
brasileira.

02) A cidade de Brasília foi planejada para sediar a
capital do Brasil, no interior do País. Na época
da construção da cidade, os políticos conviviam
com fortes pressões populares na cidade do Rio
de Janeiro, que constituía a sede do governo
federal e concentrava uma importante parcela da
população brasileira. 

04) Para acolher a população em geral, não
diretamente ligada ao funcionalismo público,
foram criadas, nas imediações do Plano Piloto,
as cidades satélites. Essas cidades planejadas
são dotadas de completa infra–estrutura urbana
e de vias de acesso fácil à capital, a par de um
eficiente sistema de transporte coletivo. 

08) O Plano Piloto, que constitui a área central de
Brasília, foi concebido para abrigar as
instituições político–administrativas, os
governantes da esfera federal e o funcionalismo
público, principalmente dos escalões mais
elevados, no âmbito federal.

16) O local do sítio urbano original foi escolhido em
função da existência do lago Paranoá. O lago
tem uma função climática importante,
amenizando as baixas taxas de umidade relativa
do ar, durante o verão.

08 – Assinale o que for correto sobre a Ásia, recorrendo
ao mapa, quando necessário.

01) A porção leste do território representado no
mapa é dominada pelo clima de monções.

02) A área em destaque compreende a República
Popular da China.

04) Um dos maiores problemas da China envolve a
questão populacional. O país apresentava um
crescimento demográfico gigantesco e, em
decorrência da implantação de profundas
mudanças sociais, após a revolução comunista,
o governo passou a desenvolver programas de
controle da natalidade.

08) Na região do Tibete, invadida pela China, vêm
ocorrendo, nos últimos anos, movimentos
separatistas que têm sido reprimidos com
violência por tropas militares chinesas.

16) O Dalai Lama, líder nacional e espiritual do
Tibete, exilado na Índia, tem buscado uma
solução pacífica, junto às autoridades de
Pequim, para a retomada da autonomia do
Tibete.

32) Nas últimas décadas, o governo comunista
chinês intensificou o comércio com os países do
ocidente. No entanto, as empresas
multinacionais norte–americanas e européias
não podem  instalar fábricas no território da
China.
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09 – As rotas aéreas e marítimas, juntamente com as
rodovias, as ferrovias e as hidrovias, permitem o
fluxo de mercadorias produzidas, vendidas,
adquiridas e o vai–vém de pessoas no circuito
interno dos continentes ou países do globo. A
respeito das vias de circulação, assinale o que for
correto.
01) O transporte marítimo, através de rotas que

unem pontos da costa de um mesmo país ou
continente, cujo percurso liga os portos, é
denominado de navegação de cabotagem.

02) O transporte marítimo destina–se quase
exclusivamente ao tráfego de cargas; já, o aéreo
destaca–se pelo tráfego de pessoas.

04) As rotas marítimas intercontinentais coincidem
com as correntes marítimas, sobretudo as
correntes frias, que caminham do oceano
Glacial Ártico em direção aos litorais
continentais do hemisfério norte.

08) Existem três grandes pólos, ou centros
econômicos, que se evidenciam como principais
pontos de partida ou de chegada dos fluxos
marítimos. São eles: Estados Unidos/Canadá,
Japão e Europa Ocidental.

16) A alta densidade da malha ferroviária da
América do Sul e da Índia, em forma de rede de
interação entre interior e litoral, possibilita a
integração de diversas localidades nestes
territórios, ligando–as aos portos, para
escoamento dos produtos destinados à
exportação.

32) A construção do canal do Panamá possibilitou
grande economia de tempo e de dinheiro no
transporte marítimo, entre os oceanos Atlântico
e Pacífico. Suas eclusas permitem a passagem
dos navios de um oceano para o outro.

10 – A respeito dos fusos horários e fazendo uso da
ilustração abaixo, quando necessário, assinale o que
for correto.

01) O Brasil compreende quatro fusos horários,
sendo três fusos na porção continental do país e
um abrangendo as ilhas oceânicas. 

02) Todos os fusos horários do Brasil possuem a
hora atrasada em relação à hora de Greenwich,
pois o país está localizado totalmente no
hemisfério ocidental.

04) São vinte e quatro os fusos horários existentes
na Terra. Por convenção, o fuso inicial parte do
meridiano de Greenwich.

08) Suponha que você, estando no território de
Fernando de Noronha, precise falar com alguém
que esteja no Estado do Acre. Se você ligar às
14 horas, no Acre serão 17 horas.

16) O segundo fuso horário brasileiro abrange a
maior parte dos Estados do país. Entre as
unidades federativas compreendidas por este
fuso, o Pará é a única cortada ao meio, ou seja,
com seu território compreendido em dois
diferentes fusos. Os outros Estados abrangidos
pelo segundo fuso possuem todo seu território
situado nele.

32) O quarto e último fuso horário do Brasil
compreende a parte ocidental do Amazonas e o
Estado do Acre.
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11 – Assinale o que for correto a respeito do processo de
globalização, considerados os aspectos culturais,
econômicos e políticos.
01) Segundo os opositores da globalização, ela tem

contribuído para o aumento do desemprego,
porque acarreta grandes mudanças no processo
produtivo, tais como, a introdução de novas
tecnologias liberadoras de mão–de–obra e a
institucionalização de diferentes relações de
trabalho.

02) Para os críticos do processo de globalização, ele
contribui para a formação e o fortalecimento de
grandes conglomerados, com faturamento
superior ao de muitos países, gerando
acumulação e concentração de capitais.

04) A globalização gera, para os críticos desse
processo, a desconfiança dos investidores
internacionais quanto à capacidade dos países
emergentes, dentre eles o Brasil, de manter seu
ritmo de crescimento e honrar os seus
compromissos externos.

08) A economia globalizada levou ao crescimento
do comércio mundial, em níveis sem
precedentes. Tal fato propiciou o
desenvolvimento de inúmeras nações que até
então estavam à margem do processo de
produção capitalista, na América Latina e na
África.

16) Com a globalização, configura–se um processo
de democratização das relações entre as nações,
com uma crescente autonomia dos Estados
nacionais, com relação às instâncias locais de
poder. Tal fato é decorrente do desaparecimento
dos "blocos" de países que se integravam
econômica e culturalmente.

12 – Assinale o que for correto sobre o Brasil, no
contexto da América Latina.
01) O Brasil difere dos demais países da América

Latina pela adoção da língua portuguesa e por
ter sido uma colônia explorada nas suas riquezas
minerais. As colônias espanholas, por outro
lado, visavam o povoamento, em detrimento da
exploração dos recursos.

02) As populações ameríndias, que viviam nos
altiplanos andinos, à época do descobrimento,
estavam em um estágio de desenvolvimento
superior ao das civilizações indígenas que
viviam no território brasileiro.

04) Na América Latina, atualmente, existem países
em diferentes estágios de desenvolvimento.
Brasil, Argentina, Colômbia e México são
países considerados de industrialização recente,
também classificados como países em
desenvolvimento.

08) Paraguai e Argentina foram parceiros do Brasil
na construção da Hidrelétrica de Itaipu. No
entanto, apenas a Argentina, mais
industrializada, consome a cota que lhe cabe da
energia gerada pela usina. O Paraguai vende a
energia que não consome para o Brasil.

16) O MERCOSUL tem por objetivo promover a
integração econômica entre os países do Cone
Sul – Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile – e o
Brasil.

32) O México e o Brasil são dois países que
apresentam grandes similaridades, tais como:
industrialização importante, grande potencial
turístico e baixa representatividade da cultura e
da população ameríndia, na atualidade.

64) O Pacto Amazônico promove a integração entre
o Brasil e os países andinos que possuem
territórios dentro da Bacia Amazônica. Até o
momento, essa integração é fraca; mas o pacto
procura coordenar e promover programas de
desenvolvimento para a Bacia Amazônica.
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13 – Sobre a destruição da cobertura vegetal pela ação do
homem, no Brasil, identifique o que for correto.
01) Ainda no período colonial, os manguezais dos

ricos solos de massapê, do litoral nordestino,
foram destruídos para dar lugar ao cultivo da
cana–de–açúcar.

02) No interior de São Paulo, a floresta nativa foi
sendo destruída à medida que avançava a frente
de expansão da cultura cafeeira.

04) Hoje, resta apenas uma pequena parcela da
floresta Atlântica, que se mantém, geralmente,
nas áreas de difícil acesso, como as encostas da
serra do Mar.

08) As matas de Araucárias do Paraná foram
arrasadas, em grande parte, devido à exploração
madeireira praticada pelas serrarias; as
atividades de extração da erva–mate também
contribuíram para a destruição dessas matas.

16) A extração de madeiras do cerrado visa,
principalmente, a produção de lenha e de carvão
vegetal; já a extração de madeiras nobres da
floresta equatorial é, em parte, voltada para a
indústria de móveis finos, no Brasil e no
exterior.

32) Chico Mendes foi um líder sindical que lutou
pela manutenção de reservas florestais no Pará,
nas quais a exploração da castanha constitui
importante atividade econômica.

64) A emissão de poluentes atmosféricos pelos
veículos e pelas indústrias pode provocar as
chuvas ácidas, que causam danos à vegetação.
Em Cubatão, no Estado de São Paulo, as chuvas
ácidas destruíram parte da vegetação da serra do
Mar.

14 – Estudos recentes comprovam que os continentes
formaram, no passado, um único bloco. A partir
dessas investigações, é possível afirmar que, há
cerca de 225 milhões de anos, existiu um
supercontinente. Sobre tais estudos, assinale o que
for correto.
01) Os enormes blocos que sustentam os continentes

e os oceanos que se conhecem hoje são
chamados de placas tectônicas.

02) O movimento de deriva dos continentes explica
as transformações na configuração das terras,
devido ao deslocamento uniforme das placas,
para oeste.

04) As áreas, nas quais se registram colisões entre as
placas, apresentam grande instabilidade,
ocorrendo  soerguimentos ou rebaixamentos do
terreno, pela atuação dos agentes internos da
Terra.

08) Terremotos e erupções vulcânicas são
fenômenos relacionados ao movimento das
placas tectônicas.

16) O território do arquipélago japonês é formado,
essencialmente, por montanhas vulcânicas.
Localizado em uma área geologicamente
instável da crosta terrestre, onde ocorrem as
colisões ou os seccionamentos das placas, esse
território sofre com os tremores de terra.

32) O bloco das Américas – do Norte, Central e do
Sul – não está sujeito a terremotos e vulcões,
devido ao fato de o continente estar localizado
no centro da Placa Sul–Americana.
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15 – Sobre a produção de alimentos e o problema da
fome, no Brasil e no mundo em geral, assinale o que
for correto.
01) O Brasil ainda não aproveita integralmente o seu

potencial de terras aptas à exploração agrícola
para a produção de alimentos. Não há, portanto,
escassez de terras para cultivo e, sim, o seu
subaproveitamento ou a utilização para outros
fins. 

02) No Brasil, a política agrária de apoio ao
pequeno produtor rural resultou no aumento do
número de pequenas propriedades e no aumento
da produtividade das mesmas, mediante o uso
de sementes selecionadas e adubos químicos. As
pequenas e médias propriedades respondem,
hoje, pela quase totalidade da produção de
alimentos para consumo interno.

04) O emprego de técnicas avançadas para a
produção de cultivos destinados à alimentação
tende a reduzir o número de postos de trabalho
no campo, atingindo a mão–de–obra menos
qualificada.

08) No Brasil, a grande empresa agrícola investe
mais nas culturas de cana–de–açúcar, soja e
trigo, cultivos alimentares destinados à
exportação, do que na produção de alimentos
para o consumo interno.

16) Na América Latina, os cultivos de café e de
cana–de–açúcar pouco contribuem para a
superação do problema da fome. Isso ocorre
porque, além de não serem produtos de alto
valor protéico, a sua produção atende, muitas
vezes, ao mercado externo, como é o caso do
café, ou à produção do álcool, como é o caso da
cana.

16 – Aos 10 dias de novembro de 1937, através de golpe
de Estado, o Brasil "mergulhava no Estado Novo: o
ruído dos comícios seria substituído pelo silêncio
das prisões e da censura, pelas torturas e pelo terror
policial." (MENDES JR, A.; MARANHÃO, R.
Brasil História. Era de Vargas. São Paulo: Hucitec,
1989, p. 157.)
Sobre o período que corresponde ao chamado
Estado Novo, assinale o que for correto.
01) A Constituição de 1937 estabeleceu a ditadura,

na teoria e na prática, concentrando o poder nas
mãos do Presidente da República.

02) Após o golpe de Estado, os poderes executivos
estaduais passaram a ser ocupados por
interventores.

04) Durante a vigência do Estado Novo, vigoraram
leis que aboliram a liberdade de imprensa e
instituíram a pena de morte.

08) O Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP) teve uma dupla função no período. Por
um lado, exercia uma censura total aos meios de
comunicação – imprensa, rádio e cinema – face
a  qualquer orientação contrária ao regime;  por
outro lado, orientava a opinião pública em favor
de uma imagem positiva do presidente Getúlio
Vargas.

16) Uma das primeiras medidas adotadas, ao
iniciar–se o Estado Novo, foi a criação do
Tribunal de Segurança Nacional, para julgar os
crimes das pessoas acusadas como comunistas.

32) A Constituição outorgada em 1937 instituiu a
Lei Sindical, verdadeiro marco da
domesticação dos trabalhadores no Brasil, o que
acabou atrelando todos os sindicatos ao
Ministério do Trabalho.

64) A política desenvolvimentista de Getúlio Vargas
estimulou o capital nacional e voltou–se para a
integração econômica do Nordeste, através da
criação da SUDENE (Superintendência para o
Desenvolvimento do Nordeste).
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17 – Profundas transformações políticas, econômicas e
sociais ocorreram na URSS, no decorrer da segunda
metade da década de 80, deste século. Essas
mudanças se refletiram no leste da Europa. Era o
prenúncio do fim do período conhecido como
Guerra Fria.
01) No Governo de Yuri Andropov, iniciou–se um

profundo programa de reformas econômicas na
URSS. Esse programa recebeu o nome de
Perestroika.

02) A Perestroika tinha como principal objetivo a
reestruturação econômica e a Glasnost pretendia
promover a abertura e a transparência política
na URSS.

04) Em 1989, caiu um dos maiores símbolos da
Guerra Fria e da divisão do mundo em dois
blocos antagônicos: o muro de Berlim.

08) Desde a década de 1970, o sindicato
Solidariedade foi o principal articulador da
oposição ao Governo pró–soviético da
Tchecoslováquia.

16) Os regimes pró–soviéticos da Europa Oriental
desmoronaram quase que sem conflitos. Um
grande exemplo desse fato foi o caso da
Romênia. Neste país,  não foi computada uma
única morte associada aos conflitos que levaram
à derrubada do regime.

32) Boris Yeltsin sucedeu a Yuri Andropov, após o
fracassado golpe ocorrido em dezembro de
1991. Era o fim da URSS.

18 – O mundo moderno é, em grande parte, herdeiro dos
valores surgidos com a Revolução Francesa de
1789. Sobre essa revolução, assinale a(s)
alternativa(s) verdadeira(s).
01) A sociedade francesa do século XVIII

encontrava–se dividida em três ordens sociais: o
Primeiro Estado, formado pelo clero, o Segundo
Estado, formado pela nobreza e pela burguesia e
o Terceiro Estado, composto pela grande
maioria da população.

02) A convocação dos Estados Gerais marcou o
início da era napoleônica.

04) Inspirada na Independência dos EUA, foi
aprovada a Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão, que estabelecia a igualdade de
todos perante a lei e o direito à propriedade,
além do direito de resistência à opressão.

08) A crise econômica dos anos 80, do século
XVIII, foi um fator importante na eclosão de
revoltas, tanto no campo, como nas cidades
francesas. Além disso, havia uma intensa
instabilidade política que provocou sucessivas
quedas de ministros. Alguns desses ministros
tentaram promover reformas; contudo,
encontraram forte resistência por parte da
nobreza.

16) Os Jacobinos, a partir de 1792, radicalizaram as
suas propostas e aproximaram–se, cada vez
mais, da ala esquerda da Assembléia Nacional.
Essa radicalização levou ao chamado período do
terror (setembro–1793/julho–1794).

19 – Sobre a expansão territorial dos Estados Unidos da
América, no século passado, observe o mapa abaixo
e assinale o que for correto.

01) A região 1, que vai do litoral do oceano
Atlântico aos Montes Apalaches, é onde
estavam as treze colônias originais formadoras
dos EUA.

02) A região 3, Louisiana, foi comprada da França,
em 1803.

04) A região 5 foi território anexado após a guerra
contra o México (1845–47).

08) Em 1846, os EUA incorporaram o Oregon,
explicitado na região 6.

16) Em 1819, a Flórida, região 7 do mapa, foi
comprada da Espanha, pelos EUA.

32) A região 4, Texas, somente foi incorporada em
1862, através do "Homestead Act".
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20 – Dentre os grandes navegadores portugueses, devem
ser destacados Vasco da Gama e Pedro Álvares
Cabral. O primeiro chegou às Índias em 1498, o
segundo aportou nas costas brasileiras em 1500.

Sobre as grandes navegações, assinale o que for
correto.
01) Além de Portugal e Itália, nenhum outro povo

europeu participou da grande expansão
marítima ocorrida no século XV.

02) A fundação da Escola de Sagres, um centro de
pesquisa marítima, por Dom Henrique de Avis,
em 1419, foi um fator importante para a
expansão marítima portuguesa.

04) Os usos da bússola, do astrolábio,  de mapas e
das caravelas impulsionaram as grandes
navegações portuguesas dos séculos XV e XVI.

08) Durante o século XV, os portugueses fizeram
vários empreendimentos para chegar às Índias,
contornando as costas da África; foram mais de
oitenta anos de tentativas, desde a tomada de
Ceuta, em 1415, até a chegada de Vasco da
Gama,  em Calicute, em 1498.

16) A unificação de Portugal, como reino
independente, no início do século XII, também
foi um dos fatores para que o país saísse na
frente, na expansão marítima.

32) Alguns anos antes de chegarem às Índias, os
portugueses tiveram uma surpresa: o navegador
genovês Cristovão Colombo, a serviço da Itália,
chegou à América, em 1492.

21 – A Revolução Industrial foi um processo histórico
desencadeado na segunda metade do século XVIII.
Sobre ela, assinale o que for correto.
01) A Revolução Industrial originou–se na

Inglaterra, país que acumulou vultosos capitais
durante a fase do capitalismo comercial.

02) Dentre as principais mudanças ocorridas no
processo de produção, provocadas pela
Revolução Industrial, deve–se destacar a
substituição das ferramentas pelas máquinas,
das manufaturas pelas fábricas e da força física
pela mecânica.

04) Foi bastante surpreendente que a Revolução
Industrial haja ocorrido na Inglaterra, uma vez
que este país possuía poucas reservas de carvão,
que era fonte geradora de energia e fundamental
no processo de produção das primeiras fases do
desenvolvimento industrial.

08) Uma das maiores dificuldades encontradas pelos
ingleses, no final do século XVIII e início do
XIX, foi a colocação de seus produtos nas
colônias, uma vez que somente a partir da
década de 20, do século XIX, se consolidou a
supremacia naval britânica. Dessa forma, os
navios mercantes da Inglaterra não conseguiam
competir com os seus rivais e, além disso, eram
freqüentemente alvo de  inimigos poderosos.

16) Dentre as principais transformações ocasionadas
pela Revolução Industrial, deve ser mencionada
a emergência de um proletariado urbano
assalariado.

32) Em decorrência dos níveis de exploração
sofridos pelos trabalhadores, observou–se o
crescimento dos conflitos sociais e o
desenvolvimento, por parte do emergente
operariado, de estratégias de lutas, objetivando a
defesa dos interesses daquela classe social em
formação.
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22 – Ao fim da Segunda Guerra Mundial,  o mundo se
encontrava completamente transformado. Duas
nações emergiram como as principais vitoriosas. As
divergências entre essas nações levou à
intensificação das hostilidades de ambas as partes.
Sobre esse tema,  assinale o que for  correto.
01) Ao fim da Segunda Guerra Mundial, emergiu

uma guerra não declarada entre o bloco oriental,
liderado pelos EUA, e o bloco ocidental,
dirigido pela URSS. A esse conflito deu–se o
nome de Guerra Fria.

02) Próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial,
foram realizadas diversas conferências entre as
forças vencedoras. Essas conferências
objetivavam discutir a reorganização do mundo
após o fim daquele conflito. Dentre esses
eventos, merecem destaques: as conferências de
Teerã (1943), de Yalta (1945) e de Potsdam
(1945).

04) Em Potsdam, foi aprovada a criação da
Organização do Tratado do Atlântico Norte, que
tinha por objetivo defender o mundo ocidental
de um possível ataque soviético.

08) Os EUA jogaram bombas atômicas sobre
Hiroxima e Nagasáqui. Segundo alguns
historiadores, esse ato objetivou  demonstrar o
poderio norte–americano aos soviéticos.

16) A Doutrina Truman, o Plano Marshall, a criação
da OTAN e do Pacto de Varsóvia, a corrida
armamentista, as guerras da Coréia e do Vietnã,
a construção do muro de Berlim, a invasão da
Hungria, em 1956, e da Tchecoslováquia, em
1968, podem ser associados à Guerra Fria.

32) A partir de 1959, houve uma ruptura entre os
soviéticos e os chineses. Essa cisão se refletiu
no interior dos  partidos comunistas, nas mais
diferentes regiões do planeta.

23 – Sobre as relações entre o Brasil e o Paraguai,
assinale o que for correto.
01) Após o sucesso da construção em conjunto da

Usina Hidrelétrica de Itaipu, Paraguai e Brasil
assinaram, em 1993, um acordo visando a
construção de mais uma grande usina
hidrelétrica, a de Yaciretá, também no rio
Paraná.

02) O ditador Alfredo Stroessner, que governou o
Paraguai de 1954 a 1989, quando foi deposto,
também se exilou no Brasil.

04) Na Guerra do Chaco, o Brasil se aliou ao
Paraguai contra a Bolívia. Com isso, o Paraguai
recuperou parte de seus territórios, que havia
perdido para a Bolívia, e o Brasil anexou partes
do território boliviano, que hoje se constituem
em extensas áreas do pantanal matogrossense.

08) A Guerra do Paraguai (1865–70) foi um dos
episódios mais sangrentos da história dos dois
países. Nela, o Brasil, a Argentina e o Uruguai
uniram–se na Tríplice Aliança e aniquilaram o
Paraguai, matando 96% dos homens paraguaios
e 55% das mulheres.

16) Diferente do Brasil, apesar de ter menor
extensão territorial e uma população de apenas 5
milhões de pessoas, se comparada com os 162
milhões do Brasil, o Paraguai, hoje, tem uma
renda per capita muito maior do que a brasileira,
o que implica afirmar a não existência da
miséria nesse país. Por isso, o vizinho brasileiro
é chamado de "A Suiça Latino–Americana".

32) Além de perder 75% de sua população na guerra
contra a Tríplice Aliança, o Paraguai perdeu
grandes extensões de seu território para o Brasil
e a Argentina.
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24 – Em março de 1964, civis e militares uniram–se para
depor o Presidente João Goulart. A partir desse
momento, abriu–se um capítulo especial na história
do autoritarismo brasileiro, tendo as Forças
Armadas como controladoras do poder político do
país. Sobre isto, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) Os movimentos de esquerda viram na luta

armada a única alternativa para enfrentar o
regime militar. Essa luta se fez por meio de
ações de guerrilha urbana, não conseguindo se
expandir para o campo.

02) O Esquadrão da Morte foi um dos mais
poderosos grupos de extermínio atuantes
durante o regime militar.

04) Nos primeiros anos do regime militar, a inflação
esteve sob controle e o Brasil tornou–se a oitava
economia mundial.

08) Os Atos Institucionais foram dispositivos
implementados pelos governos militares, que
atribuíam a esses governos poderes
excepcionais não constantes na Constituição.

16) A repressão às organizações de esquerda contou
com o apoio técnico e econômico dos Estados
Unidos, usando de uma violência que incluiu a
prisão arbitrária, a tortura e a eliminação
daqueles considerados adversários do regime.

32) A situação política vivida pelo país foi de
extrema gravidade, embora não tenha sido
percebida pela maioria como tal, pois, em
grande parte, foi mascarada pelo chamado
"milagre econômico", com a generalizada ilusão
de prosperidade do país.

25 – "Dizem que o Brasil foi descoberto, o Brasil não foi
descoberto, não, santo padre, o Brasil foi invadido e
tomado dos indígenas do Brasil. Esta é a verdadeira
história. Nunca foi contada a verdadeira história do
nosso povo santo padre." (Fala do líder Guarani,
Marçal Tupã–y, ao Papa João Paulo II, em 1980.
Folha de S.Paulo, 12/10/1991.)
Com relação ao encontro das populações ameríndias
com os europeus, assinale o que for correto.
01) Em 1530, Martim Afonso de Souza percorreu os

territórios indígenas do litoral brasileiro, com a
missão de expulsar os franceses, organizar
núcleos de povoamento e defesa, estender os
domínios de Portugal até o Rio da Prata e
explorar o interior, em busca de ouro e prata.

02) A exploração de pau–brasil, usado na tintura de
tecidos na Europa, deu origem a grandes
povoações litorâneas.

04) O modelo de colonização implantado pelos
portugueses no Brasil, tendo por base a grande
propriedade, a monocultura e o trabalho
escravo, resultou na escravidão de grandes
contingentes de populações indígenas.

08) Em 1570, uma Carta Régia do Rei de  Portugal
autorizou a guerra justa contra os índios que
resistiam à escravidão.

16) Milhares de índios foram exterminados pelas
guerras de conquista; outras centenas de
milhares foram afetados pelas doenças
epidêmicas trazidas pelos brancos. Os índios só
não morreram aos milhares, porque eram
imunes a essas doenças.

32) As bandeiras foram expedições que, além de
vasculharem os territórios indígenas, em busca
de metais  preciosos, destinavam–se ao
aprisionamento de índios para o trabalho
escravo.
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26 – Sobre a escravidão no Brasil, assinale o que for
correto.
01) A rebeldia negra, desde o início da escravidão,

nunca deixou de se manifestar, tanto através de
fugas, quanto de movimentos organizados,
como o de Palmares.

02) Os jesuítas e as ordens religiosas lutaram,
devotadamente, em favor dos negros
escravizados, desenvolvendo projetos
missionários e entrando em choque com os
interesses dos proprietários de terras.

04) A passividade dos negros  permitiu que a
escravidão se prolongasse após a extinção do
tráfico negreiro, uma vez que os negros nunca
empreenderam movimentos organizados de
rebeldia.

08) Nos quilombos, os negros reavivaram as
tradições, as crenças e os costumes africanos,
resistindo, assim, à imposição da cultura
ocidental.

16) Os escravos, que nunca se acomodaram à
situação que lhes era imposta, viram, nas
primeiras experiências com o trabalho livre,
outras formas de trabalho e relacionamento,
com isso, agitaram–se ainda mais.

32) A indenização paga aos escravos, após a
abolição, impediu que o racismo emergisse no
Brasil.

64) A corrente abolicionista radical pregava
claramente a violência justa, a violência do
escravo contra o senhor e a insurreição aberta
contra o sistema escravista.

27 – "O golpe de 1964 (...) deixou uma herança (...) a
riqueza para uma minoria e a pobreza e a indigência
para a maioria (...). Transformou o Brasil num
grande e triste 'apartheid' social. Hoje os filhos do
golpe são 32 milhões de indigentes (...) São 5
milhões de privilegiados que têm tudo no país dos
sem nada". (SOUZA, Herbert de. Filhos do golpe
reconstroem a cidadania. Folha de S.Paulo,
01/04/1994).
A citação acima, da autoria do sociólogo Herbert de
Souza, o Betinho, trata das desigualdades sociais no
Brasil contemporâneo. Sobre esta questão, é correto
afirmar que a desigualdade social expressa–se
através de
01) uma população de 50 milhões de pessoas

vivendo em favelas, cortiços, loteamentos
clandestinos, ruas e praças.

02) um investimento prioritário na saúde, visando
acabar com as doenças infecto–contagiosas e
parasitárias e com a desnutrição.

04) um salário mínimo que, em 1994, equivalia a
menos da metade do salário mínimo do
Paraguai.

08) trabalhadores negros, recebendo em média 59%
menos do que os trabalhadores brancos, e as
mulheres, 58% menos do que os homens.

16) uma fome crônica, atingindo grande parte da
população brasileira e afetando principalmente
as crianças.

32) uma redistribuição da propriedade da terra,
levando a uma intensa reforma agrária,
objetivando desconcentrar a propriedade de
terras no país.
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28 – O movimento operário brasileiro, na Primeira
República, teve no anarquismo a principal corrente
organizativa. Sobre o anarquismo, assinale o que for
correto.
01) Os anarquistas pregavam o anticlericalismo, o

antimilitarismo e o internacionalismo.
02) As organizações operárias de orientação

anarquista foram expressivas no Centro Sul, a
partir dos primeiros anos do século XX.

04) Os anarquistas combatiam as associações de
caráter assistencialista.

08) Anarquistas e comunistas lideraram,
conjuntamente, as greves de 1917 que
paralisaram São Paulo, comprometendo a
exportação do café, pelo porto de Santos.

16) Os anarquistas lutavam pela liberdade partidária
e pelo reconhecimento ao direito da
representação dos partidos minoritários no
Congresso.

32) A lei de acidente de trabalho e a lei do salário
mínimo foram decretadas em atendimento às
reivindicações dos anarquistas, durante as
greves de 1917.

64) Para os anarquistas, o objetivo último da ação
operária consistia na completa extinção do
Estado.

29 –Sobre a América Latina, nesse final de século,
assinale o que for correto. 
01) A maioria dos países que tinham altos índices de

inflação passou a controlar seus processos
inflacionários.

02) A maioria dos países iniciou, também, um
processo de privatização de suas empresas
estatais.

04) O México passou a integrar o NAFTA, junto
com os Estados Unidos e o Canadá; enquanto o
Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai
criaram o MERCOSUL.

08) O fluxo de capitais especulativos de curto prazo,
para os países Latino–Americanos, tem trazido
grandes benefícios; pois, além de desenvolver
seus parques industriais, esse fluxo permite aos
governos o planejamento de suas economias,
pagando as dívidas que vencem a curto prazo,
só restando as de longo prazo.

16) A maioria dos países da América Latina conta,
hoje, com governos democraticamente eleitos
pelo povo.

32) De uma forma geral, a Igreja Católica é hoje
uma das instituições mais atuantes junto às
classes populares latino–americanas.

30 – "Descolonização e revolução transformaram de
modo impressionante o mapa político do globo. O
número de Estados internacionalmente reconhecidos
como independentes na Ásia quintuplicou. Na
África, onde havia um em 1939, agora eram cerca
de cinqüenta. Mesmo nas Ámericas, onde a
descolonização no início do século XIX deixara
atrás umas vinte repúblicas latinas,  a de então
acrescentou mais uma dúzia. Contudo, o importante
nelas não era o seu número, mas seu enorme e
crescente peso demográfico, e a pressão que
representavam coletivamente". (HOBSBAWM,
Eric. Era dos extremos. São Paulo : Cia. das Letras,
1997, p. 337.)
Sobre a descolonização, assinale o que for correto.
01) A Conferência de Bandung, realizada em 1955,

reuniu um importante grupo de ex–colônias
européias para discutir os seus interesses
comuns. Apesar disso, nenhuma nação
latinoamericana esteve presente nesse evento,
que criou um bloco de países não–alinhados.

02) Dentre as teses aprovadas na Conferência de
Bandung, pode se destacar o estímulo às
revoluções comunistas na Ásia e na África .

04) A Índia tornou–se independente da Inglaterra
em 1947, após muitos anos de luta. Nesse
processo de independência, deve ser destacado o
movimento de desobediência civil, liderado por
Mahatma Gandhi.

08) A Angola tornou–se independente de Portugal,
em 1975. Contudo, as divergências surgidas
entre as forças de libertação compostas pelo
MPLA (Movimento Popular de Libertação de
Angola),  pela FNLA (Frente Nacional de
Libertação de Angola) e pela UNITA (União
Nacional pela Libertação Total de Angola)
mergulharam o país em uma Guerra Civil.

16) A Argélia conquistou a sua independência
política da França em 1962, após uma década de
intensas lutas, com um saldo de cerca de um
milhão de argelinos mortos.


