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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/2000 - Prova 1 GABARITO 1

GEOGRAFIA

01 – O Brasil apresenta inúmeras paisagens naturais de
grande potencial turístico. Assinale o que for correto
sobre as paisagens descritas abaixo.
01) No vale do rio Ribeira de Iguape, existem

cavernas calcárias originadas pelos processos de
intemperismo da rocha pela ação da água. As
formações colunares que pendem do teto, nessas
cavernas, recebem o nome de estalactites.

02) O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná,
apresenta como maior atração as cataratas do rio
Iguaçu, afluente do rio Paraná. Já o monumento
natural representado pelo Salto de Sete Quedas,
no rio Paraná, desapareceu sob as águas do
reservatório da hidrelétrica de Itaipu.

04) A chapada dos Guimarães pertence ao Planalto
Central brasileiro. Apresenta, no topo plano,
vegetação de cerrados.

08) A ilha de Fernando de Noronha faz parte de um
arquipélago de origem vulcânica, ao largo da
costa do Rio Grande do Norte, no oceano
Atlântico. Golfinhos, tartarugas marinhas e
tubarões são exemplos de animais encontrados
nas águas da região.

16) Os Lençóis Maranhenses constituem extensas
planícies ao longo do rio Parnaíba, no interior do
estado do Maranhão. Nessas planícies, crescem
as palmeiras buriti, de grande beleza natural e
das quais tudo se aproveita, como recurso
vegetal.

32) As formações rochosas de Vila Velha, no
Paraná, são constituídas por arenitos e basaltos,
sobre os quais agiram os processos de
intemperismo e erosão associados aos ventos.

64) As estâncias hidrotermais, que apresentam
fontes de águas com temperatura elevada, estão
associadas a terrenos de origem vulcânica nos
quais essa atividade ainda não está extinta
provocando, assim, o aquecimento das camadas
profundas de rochas e dos lençóis de águas
subterrâneas.

02 – A região Sudeste do Brasil apresenta a maior
concentração espacial da indústria no País. O
triângulo formado pelas regiões metropolitanas de
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte
concentra um importante complexo industrial. Sobre
essa realidade, assinale o que for correto.
01) A força polarizadora dessas regiões concorreu

para concentrar nelas as atividades
agroindustriais do Brasil. Nas demais unidades
regionais do país, essas atividades estão
praticamente ausentes tanto na escala local
como nacional.

02) O congestionamento espacial das atividades
industriais nessas regiões metropolitanas
desencadeou um processo de extravasamento do
setor para outras áreas do próprio Sudeste. São
exemplos dessas áreas: Triângulo Mineiro e
Vale do Rio Doce, em Minas Gerais; Vale do
Paraíba, em São Paulo; Baixada Campista e
Zona Serrana, no Rio de Janeiro.

04) A existência de importantes reservas petrolíferas
na baixada de Campos proporcionou a energia
necessária à implantação das indústrias
siderúrgica e metalúrgica no Sudeste brasileiro.

08) Atualmente, as principais montadoras
automotivas brasileiras estão migrando para as
regiões Norte e Nordeste. A presença de
incentivos fiscais e de novos mercados
consumidores são os atrativos proporcionados
pelos estados nortistas e nordestinos.

16) Os portos de Tubarão (ES), de Santos (SP) e do
Rio de Janeiro (RJ) foram fatores fundamentais
para o desenvolvimento econômico do Sudeste
brasileiro.

32) A presença da Via Anchieta e da Estrada de
Ferro Santos–Jundiaí, ligando a Grande São
Paulo ao porto de Santos, foram fatores
importantes para a industrialização do "ABCD
Paulista".
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03 – No início do ano 2000, ocorreu um vazamento de
óleo na baía de Guanabara, com sérias
conseqüências para o ambiente. Pouco depois, a
lagoa Rodrigo de Freitas foi palco de um episódio
de mortandade de peixes, atribuída à falta de
oxigenação da água, devido à obstrução do canal  de
ligação da lagoa – que recebe as águas do
escoamento pluvial – com o oceano Atlântico.
Assinale o que for correto sobre a poluição das
águas e sobre a morfologia litorânea.
01) A chamada baía de Guanabara é, na verdade, um

golfo, devido ao seu aspecto côncavo e à sua
dimensão continental.

02) Restingas são cordões arenosos que se formam
no litoral, impedindo total ou parcialmente a
circulação das águas, e levando à formação de
lagoas costeiras.

04) Tanto a lagoa Rodrigo de Freitas como a baía de
Guanabara  situam–se no litoral do Rio de
Janeiro. Esse estado apresenta, na região de
Cabo Frio, salinas. Mas é no litoral do Rio
Grande do Norte que a extração de sal tem
maior destaque dentro do território brasileiro.

08) O vazamento de óleo acima citado afetou a
vegetação de manguezal. Os mangues aparecem
nas barras litorâneas que correspondem a zonas
abertas da costa, fortemente afetadas pelas
ondas, que levaram para o continente o óleo
derramado.

16) A fauna aquática que vivia na região abissal, na
baía de Guanabara, foi seriamente afetada pelo
vazamento de óleo.

32) Da leitura do enunciado depreende–se que a
lagoa Rodrigo de Freitas possui uma ligação
com o oceano Atlântico. Conclui–se, portanto,
que se trata de uma lagoa costeira de águas
salobras.

04 – O petróleo, um hidrocarboneto fóssil de origem
orgânica, como importante fonte de energia, está
presente no nosso cotidiano de variadas formas. Em
relação a esse minério, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) A sua utilização como combustível de

automóveis e caminhões fez disparar o consumo
mundial. Como conseqüência, muitas empresas
desenvolveram–se e algumas tornaram–se
multinacionais.

02) Por ser fonte renovável, a preocupação dos
países é de extrair menos petróleo e criar fontes
alternativas de energia, diminuindo a
dependência em relação a esse mineral.

04) A extinta União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas extrai petróleo na Sibéria e no
Alaska, diminuindo, assim,  a força da OPEP no
mercado mundial.

08) O plástico, a borracha sintética e as tintas
acrílicas são produtos nos quais o petróleo é
utilizado como insumo.

16) As fontes alternativas e o aumento da produção
de petróleo envolvendo países não membros da
OPEP tornou economicamente inviável a
extração desse mineral no Oriente Médio.

05 – No processo de industrialização do Brasil, no século
XX, identificam–se dois períodos: o primeiro, de
1930 a 1955, caracterizado por uma industrialização
incipiente e limitada aos bens de consumo mais
elementares; o segundo, de 1956 a 1980, com a
implantação da indústria de bens de consumo
duráveis, de bens intermediários e de capital.
Assinale o que for correto acerca desse processo.
01) A implantação da Companhia Siderúrgica

Nacional e a criação da Companhia Vale do Rio
Doce foram marcos importantes dentro do
primeiro período.

02) No primeiro período, o processo de substituição
de importações impulsionou a indústria
nacional.

04) O impulso dado ao desenvolvimento dos setores
industriais de energia e transportes, já no início
do segundo período, está associado ao Programa
de Metas do governo Juscelino Kubitschek.

08) O estímulo proporcionado pelos governos
militares ao desenvolvimento da infra–estrutura
industrial, fundamental ao crescimento da
indústria pesada, possibilitou ao País chegar ao
final do século XX como um competitivo
exportador de bens de capital.

16) A partir de meados da década de sessenta,
prosseguindo pela década seguinte, a
industrialização brasileira passou a ser
implementada basicamente pelo capital
estrangeiro, agravando a dívida externa
nacional.
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06 – O geógrafo Aziz Ab'Sáber diz o seguinte, referindo–
se à questão indígena: "A idéia vitoriosa das
reservas indígenas destina–se à proteção de
comunidades herdeiras da pré–história, vivendo uma
proto–história incômoda, devido aos assédios de
grupos humanos rústicos, empurrados por
capitalistas vorazes para dentro da territorialidade
indígena". Assinale o que for correto sobre o índio e
a cultura indígena no Brasil, reportando–se às
palavras de Ab'Sáber, quando solicitado.
01) A população indígena brasileira sofreu

quinhentos anos de extermínio sistemático,
estando presente na composição racial do povo
brasileiro apenas na região Norte ou Amazônica.
O resultado da miscigenação do branco com o
índio é o "caboclo".

02) A nação Tupi–Guarani ocupava grandes áreas
na porção oeste da Amazônia e no litoral norte
do Brasil. Já a nação Cariri predominava no
litoral leste, do Rio Grande do Norte às terras
baixas da Campanha Gaúcha.

04) Empresas agropecuárias e mineradoras
avançaram sobre terras indígenas na região
Norte, a partir da década de 60. Incluem–se
entre os agentes de um capitalismo voraz que
invadiu os territórios dos índios.

08) O Projeto Calha Norte prevê a instalação de
bases militares ao longo das fronteiras do
extremo norte do Brasil. Tem como objetivos,
dentre outros, o controle dos conflitos entre
índios – incluídos, aqui, os Ianomâmi –
garimpeiros, empresários e fazendeiros, além do
combate ao contrabando de ouro nas fronteiras e
a defesa estratégica do território nacional.

16) Grileiros são pessoas que procuram apossar–se
de terras por meio de falsa documentação de
propriedade. Os grileiros podem ser incluídos
entre os agentes citados por Ab'Sáber como
envolvidos na questão da territorialidade
indígena.

07 – O Oriente Médio é uma região bastante fragmentada
politicamente e, devido à sua riqueza petrolífera, é
foco de acordos e cobiças.  Pode–se dizer, também,
que sua posição geográfica é estratégica
politicamente, pois
01) é banhado por águas de grande movimentação

comercial. Destacam–se, na região, o Golfo
Pérsico, o Canal de Suez, o Mar Mediterrâneo, o
Mar Vermelho e o Mar Arábico.

02) o território dessa região interliga três
continentes:  Europa, Ásia e África.

04) aí estão presentes os grandes produtores de
petróleo como Arábia Saudita, Irã, Iraque,
Kuwait, Emirados Árabes, Catar e Bahrain.

08) o subsolo dos países dessa região é rico em
petróleo, com jazidas de grande produtividade e
um intenso consumo interno do produto.

16) todos os países do Oriente Médio são
integrantes da OPEP, dominando, portanto, o
mercado do comércio de petróleo.

08 – No processo de modernização da agricultura
brasileira, verificou–se uma integração e uma
interdependência entre a agricultura e a indústria,
culminando com a industrialização da primeira com
a substituição do complexo agrocomercial pelo
complexo agroindustrial. No contexto
sócioeconômico desse processo, verificou–se
01) a intensificação do processo de urbanização da

população brasileira.
02) o aumento das exportações brasileiras de

produtos tropicais como a soja, o café, o trigo, o
algodão e o milho.

04) a expansão das culturas de grãos, sobretudo na
década de 90, sobre o domínio dos cerrados e a
porção sul da Amazônia, no interior do País.

08) a substituição em larga escala da área ocupada
pela policultura de produtos alimentares, no Rio
Grande do Sul, e pela cafeicultura, no Paraná,
por um sistema de rotação de culturas
envolvendo o binômio soja–trigo.

16) uma participação maior do Brasil no processo de
globalização da economia mundial, com uma
agressiva política de exportação de produtos
agroindustriais como óleo de soja, laticínios,
sucos, álcool e farináceos.

32) uma redução dos cultivos tradicionais de
subsistência, liberando mão–de–obra no campo
e agravando o êxodo rural.
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09 – A divisão regional oficial do Brasil, definida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), apóia–se no critério de homogeneidade
espacial com relação a características físicas,
humanas e econômicas, resultando em cinco
macrorregiões: Sudeste, Sul, Nordeste, Centro–
Oeste e Norte, que apresentam, internamente, sub–
regiões e zonas. Analisando os critérios de
delimitação regional utilizados pelo IBGE, é
possível identificar que
01) a delimitação da região Centro–Oeste apoiou–se

na presença da vegetação de cerrados. Por esse
critério, o estado de Minas Gerais ficou
excluído, por não apresentar vegetação de
cerrado.

02) a presença do clima semi–árido na bacia do rio
São Francisco foi determinante para definir as
quatro diferentes áreas ou sub–regiões do espaço
nordestino: Meio–Norte, Sertão, Litoral e
Agreste.

04) a forte presença de imigrantes europeus e
orientais confere à população do Sudeste sua
unidade étnico–cultural.

08) o domínio do clima subtropical com chuvas
regulares e bem distribuídas identifica–se com a
região Sul.

16) a significativa presença de atividades
econômicas ligadas às culturas da cana–de–
açúcar, do tabaco e do cacau concorreram para
caracterizar a Zona da Mata nordestina.

32) o norte do Paraná individualiza–se, dentro da
região Sul, por apresentar extensas lavouras de
café e de algodão. Essas culturas, associadas à
ocorrência de solos do tipo "terra–roxa" e à
tropicalidade do clima, colocam o estado do
Paraná como primeiro produtor nacional de café
e segundo de algodão.

64) o planalto Meridional, principal unidade
geomorfológica da região Sul, não é uma
unidade morfológica exclusiva dessa região,
participando, também, da estruturação do relevo
no Sudeste e no Centro–Oeste brasileiros.

10 – O geógrafo Milton Santos, comparando o
consumismo atual a uma religião, diz o seguinte: "Já
o consumo instala sua fé por meio de objetos,
aqueles que em nosso cotidiano nos cercam na rua,
no lugar de trabalho, no lar e na escola, quer pela
sua presença imediata, quer pela promessa ou
esperança de obtê–los. (...) o consumo é o
verdadeiro ópio, cujos templos modernos são os
shopping centers e os supermercados, aliás
construídos à feição de catedrais". Assinale o que
for correto, sobre o consumo na economia
capitalista.
01) A reserva de mercado para os produtos

nacionais é uma conseqüência da economia
globalizada. A concorrência acirrada exige dos
bens de consumo mais qualidade e durabilidade,
como formas de conquistar um público cada vez
mais exigente.

02) O merchandising, que consiste na veiculação de
referências a marcas e produtos através de
filmes, novelas de televisão, transmissões
esportivas e outros espetáculos, apresentando os
produtos como objetos de cena, por exemplo,
cria modismos e estimula hábitos de consumo
junto à população atingida.

04) O estímulo exagerado ao consumo reflete as
limitações de um sistema produtivo que lida
com a contradição entre a capacidade ilimitada
de produzir bens e a capacidade limitada de o
mercado consumir esses produtos.

08) No modelo capitalista de consumo, uma das
funções do crédito é a de permitir às pessoas de
baixo poder aquisitivo o acesso a bens de
consumo caros para essa parcela da população,
muitas vezes levando ao comprometimento de
sua renda futura.

16) O atual modelo de consumo mundial exerce
forte pressão sobre os recursos naturais devido à
demanda por matérias–primas. Além disso, gera
um grande volume de resíduos que não
conseguem ser adequadamente degradados
através dos ciclos naturais.

32) O ecoturismo ou turismo ecológico, como
serviço de consumo, é uma forma de
transformar as paisagens naturais em um
produto a ser consumido. Ao mesmo tempo que
valoriza a natureza, apresenta o risco de
degradá–la, pela simples presença de grupos
estranhos em locais ainda preservados.

64) O modelo brasileiro de distribuição de renda
favorece a expansão horizontal do mercado de
bens duráveis, significando que, a cada ano,
novos segmentos da população são incorporados
a esse mercado consumidor. Já o modelo de
consumo vertical, que amplia a capacidade de
consumo de uma minoria cada vez mais rica, é
próprio das economias excludentes,
concentradoras da renda nacional.
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11 – O mapa a seguir representa a visão do professor J.W.Vesentini sobre a regionalização do mundo por áreas de
influência.  Assinale o que for correto, recorrendo ao mapa, quando necessário.

01) O autor divide o mundo em duas regiões, sendo uma pobre e outra rica.
02) A América Latina está sob a influência dos Estados Unidos.
04) A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem, na atualidade, uma área de influência que ultrapassa suas

fronteiras.
08) Os três líderes do mundo, nos dias atuais, são os Estados Unidos, a União Européia e o Japão.
16) A liderança do Japão estende–se a todos os países da Ásia.

12 – Em relação às regiões polares, é correto afirmar que
01) o Pólo Norte localiza–se no oceano Ártico e o

Pólo Sul, no oceano Antártico.
02) toda a extensão do continente antártico está ao

sul do Círculo Polar Antártico, sendo que,
durante o inverno,  sua extensão duplica devido
ao congelamento da superfície do oceano.

04) o continente ártico está sendo muito cobiçado
devido à sua localização estratégica, pois
interliga América do Norte, Ásia e Europa.

08) o Tratado da Antártida internacionalizou esse
continente, limitando o seu uso exclusivamente
para pesquisas com fins pacíficos.

16) o continente antártico é o quinto maior
continente do mundo.

32) os países banhados pelo oceano Glacial Ártico
são, entre outros, Canadá, Rússia e Noruega.

13 – Com base em um mapa do Brasil, na escala de
1: 25.000.000, assinale o que for correto.
01) Todas as distâncias deverão ser convertidas em

centímetros para que haja redução proporcional.
02) Cada 1 cm no mapa representa 25.000.000 cm

na realidade.
04) A distância entre São Paulo e Curitiba,

representada por uma linha reta de 1,5 cm,
equivale a 1.500.000 Km na realidade.

08) Nesse mapa, há um maior detalhamento das
informações do que em um mapa construído na
escala de 1: 25.000.

16) O detalhe das ruas da cidade não aparece,
porque a escala é muito pequena.
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14 – Assinale o que for correto sobre o clima da região
Centro–Oeste, recorrendo aos gráficos, quando
necessário, observando que as barras indicam o
volume de chuva e as curvas, a temperatura do ar.

01) Observando–se os gráficos, depreende–se que a
porção norte da região apresenta, no decorrer do
ano, uma pluviosidade superior à da porção
centro–sul.

02) Observando–se os gráficos, nota–se que a
amplitude térmica anual é maior na porção
norte, onde é sempre superior a 25 graus
centígrados, no decorrer do ano, do que na
porção centro–sul.

04) Os gráficos indicam que a estação seca é mais
prolongada na porção norte da região do que na
porção centro–sul.

08) O centro–sul da região Centro–Oeste apresenta
clima subtropical semi–úmido, com inverno frio
e chuvoso. Na porção norte da região,
predomina o clima equatorial do tipo
amazônico.

16) O orvalho ou sereno constitui um tipo de
precipitação noturna, envolvendo a queda de
minúsculas gotas de água resultantes da
condensação de nuvens baixas. Quando a
temperatura do ar chega a valores inferiores a
zero grau celsius, essas gotículas precipitam–se
na forma de cristais de gelo, constituindo a
geada.

32) As chuvas convectivas são comuns nas regiões
tropicais, principalmente no verão. Já as chuvas
frontais relacionam–se ao encontro de duas
massas de ar, sendo uma quente e a outra fria.

64) Os nimbos são nuvens pesadas e baixas e,
geralmente, anunciam temporais. Já os cirros
são nuvens que, diferentemente dos nimbos,
ocorrem em porções mais altas da atmosfera.

15 – Assinale o que for correto sobre os aspectos atuais
do espaço urbano nas diferentes regiões brasileiras.
01) A verticalização do espaço urbano consiste na

ampliação do solo urbano através da construção
de prédios de vários andares. A horizontalização
consiste na expansão da mancha urbana. As
cidades podem crescer espacialmente, portanto,
no sentido vertical e no sentido horizontal.

02) O processo de verticalização, exclusivo da zona
central das cidades, exige uma ampliação linear
das redes de abastecimento de água, de coleta de
esgotos e de energia elétrica, além da extensão
das vias de transporte. O processo de
horizontalização, por outro lado, exige
principalmente a ampliação dos serviços de
transporte coletivo nas periferias urbanas.

04) A hierarquia urbana, ou seja, a ordem de
importância atribuída a cada cidade dentro da
rede urbana de um país ou região, define–se a
partir das funções exercidas pelas cidades.

08) As capitais nordestinas como Fortaleza, Natal,
Maceió e Vitória canalizam os investimentos da
infra–estrutura urbana como hotéis, restaurantes
e parques turísticos, com vistas a se tornarem
pólos turísticos.

16) As favelas, os cortiços e os condomínios
residenciais horizontais são formas sócio–
espaciais da exclusão e da inclusão urbanas,
estando presentes apenas nas metrópoles
nacionais.

32) As cidades de Manaus, Belém e Porto Alegre,
além de capitais administrativas de seus
respectivos estados, têm movimentados portos
fluviais.
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HISTÓ RIA

16 – Com relação à colonização espanhola da América,
assinale o que for correto.
01) De forma semelhante ao que ocorreu no Brasil,

a violência e o rígido controle utilizados pela
Espanha na área  mineradora não permitiram
que a corrupção e o contrabando atingissem
níveis significativos na América espanhola.

02) Com o declínio da atividade mineradora no
México e no Peru, os principais centros
coloniais espanhóis deslocaram–se, no século
XVII, para as regiões que formariam os Vice–
Reinados de Nova Granada e do Rio da Prata,
pois a atividade agropecuária e o comércio
haviam se tornado mais importantes que a
mineração.

04) Distintamente do que ocorreu no Brasil, a
colonização espanhola na América sempre
respeitou a cultura e a forma de organização
social dos índios. Esse respeito contribuiu
decididamente para explicar o atual predomínio
de populações de origem indígena nos países
americanos de língua espanhola.

08) A colônia de Sacramento,  região que
corresponde aproximadamente ao atual território
do Uruguai, foi palco de conflitos entre
portugueses e espanhóis e chegou, inclusive,  a
ser uma possessão de Portugal.

16) Administrativamente, a América espanhola foi
dividida em quatro Vice–Reinados (Vice–
Reinado da Nova Espanha, Vice–Reinado do
Peru, Vice–Reinado do Rio da Prata, Vice–
Reinado de Nova Granada), e várias capitanias
gerais.

17 – Com o golpe conhecido como Revolução de 1930,
que levou Getúlio Vargas à presidência da
República no Brasil, o país ficou sem uma
Constituição que estabelecesse as regras que
orientam a sociedade brasileira. Dois anos depois,
como conseqüência dessa situação, eclodiu um
movimento conhecido como Revolução
Constitucionalista de 1932. Sobre esse movimento,
assinale o que for correto.
01) A Revolução começou em São Paulo,

encabeçada pela Frente Unida, governada pela
união dos partidos Republicano Paulista e
Democrático.

02) A crise com a oligarquia paulista levou ao
fortalecimento da relação entre Vargas e os
tenentes, aglutinados no Clube Três de Outubro.

04) Durante os três meses que durou a revolução, os
revolucionários paulistas contaram com o amplo
apoio da imprensa, principalmente do jornal O
Estado de S. Paulo, que deu plena divulgação do
acontecimento, cobrindo os feitos da revolta
contra o governo de Vargas.

08) Alegando que São Paulo liderava o movimento
e que buscava separar–se do país, Getúlio
Vargas conseguiu o apoio de outros estados para
reprimir o levante constitucionalista.

16) Frente à pressão dos revolucionários, Getúlio
Vargas mandou publicar um novo Código
Eleitoral e o anteprojeto da Constituição,
marcando as eleições para a Assembléia
Nacional Constituinte para maio de 1933.

32) A adesão de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e
Mato Grosso ao levante paulista foi fundamental
para a reconstitucionalização do país e para
afirmar a supremacia de São Paulo no plano
federal.
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18 – Consta da Declaração de Independência dos Estados
Unidos (04/07/1776) que "todos os homens são
iguais: foram aquinhoados pelo seu criador com
certos direitos inalienáveis e entre esses direitos se
encontram o da vida, da liberdade e de busca da
felicidade" (PAZZINATO, Alceu Luiz e SENISE,
Maria Helena Valente. História Moderna e
Contemporânea. São Paulo: Ática, 1994, p. 114).
 Sobre a Independência dos Estados Unidos,
assinale o que for correto.
01) O rompimento das colônias inglesas da América

do Norte com a respectiva metrópole
(Inglaterra) representou a concretização dos
ideais iluministas em defesa dos interesses
burgueses.

02) A independência dos Estados Unidos é
considerada a primeira revolução americana,
tendo representado um marco na crise do Antigo
Regime, pois rompeu a unidade do sistema
colonial.

04) Na prática, a fragilidade do pacto colonial entre
a metrópole inglesa e a América do Norte
acabou inibindo a autonomia das colônias e
desativando seu progresso econômico, em
particular, o comércio desenvolvido entre as
colônias do Centro–Norte.

08) A independência dos Estados Unidos foi
reconhecida pelos ingleses somente após o
"Segundo Congresso Continental de Filadélfia",
realizado com o apoio do governo francês e com
a colaboração espanhola.

16) A Nova Constituição Americana, de 1787,
apesar de restringir os direitos dos trabalhadores
(estabelecendo o voto censitário) e de privilegiar
os interesses da burguesia do Norte e dos
latifundiários sulistas, configurou um avanço no
âmbito da eliminação do sistema colonial, tendo
servido de inspiração para posteriores
movimentos emancipatórios na América Latina.

32) O incentivo à instalação de indústrias coloniais,
por um lado, assegurou à Coroa inglesa maior
fiscalização política e econômica e, por outro
lado, atendeu aos interesses das elites locais. 

19 – A Revolta da Chibata foi um movimento ocorrido
no Rio de Janeiro em 1910, no qual marinheiros se
rebelaram, pegando em armas e exigindo o
atendimento às suas reivindicações. Com relação a
essa revolta, assinale o que for correto.
01) Os marinheiros amotinados ameaçaram

bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso não
fossem atendidas suas reivindicações.

02) O movimento terminou bem sucedido, pois o
então Presidente da República Marechal
Hermes Rodrigues da Fonseca concordou com a
exigência dos revoltosos, garantiu o fim do
motim e a volta à normalidade republicana.

04) As reivindicações dos revoltosos eram o fim dos
castigos corporais, a melhoria na alimentação
dos marinheiros e a anistia aos rebelados.

08) Após a deposição das armas pelos marinheiros,
o Marechal Hermes baixou um decreto
excluindo os revoltosos dos Quadros da Marinha
de Guerra.

16) A revolta começou nos navios da Marinha de
Guerra e chegou a contar com dois mil
revoltosos que se rebelaram contra o governo.

32) Temendo a repercussão do movimento dos
marinheiros, o governo federal decretou estado
de sítio e prendeu dezenas de marinheiros.

64) Esse movimento também se tornou conhecido
como A Revolta da Marinha.
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20 – O filme Os companheiros (1963), dirigido por
Mario Monicelli, expressa os impasses vivenciados
pelos operários no final do século XIX. Desde
meados de 1830, o movimento cartista inglês já
organizava manifestações de descontentamento.
Assinale o que for correto a respeito desse
movimento e a respeito da Carta do Povo.
01) Diante da depressão econômica que assolou a

Inglaterra entre 1815–1850, o movimento
cartista propôs a reorganização das bases do
trabalho fabril e o fim das trade–unions.

02) Esse documento, elaborado em 1838, continha o
programa cartista e defendia o sufrágio universal
masculino; a abolição do voto censitário para a
Câmara dos Comuns; a votação secreta; a
remuneração dos deputados da Câmara dos
Comuns e a reeleição anual do Parlamento.

04) Essa carta representou um projeto de reforma
social proposto por Robert Owen, cujas
principais reivindicações eram a regulamentação
da jornada de trabalho e a criação de creches e
escolas para os filhos dos operários. 

08) As mobilizações cartistas deram continuidade às
ações ludistas e, com base na Carta do Povo,
propuseram aniquilar a classe dominante,
especialmente a aristocracia.

16) A Carta do Povo apresentou um plano de metas
que priorizava uma nova gestão administrativa
das fábricas e reivindicava o direito de
associação e greve para os trabalhadores.

32) O movimento cartista dividiu–se em duas
correntes: a "reformista", liderada pelo
carpinteiro Lovett, que propunha a aliança com
a burguesia e o uso de meios pacíficos de luta; e
a "revolucionária", liderada pelo professor
irlandês O'Connor, que cogitava a utilização da
insurreição armada, quando os demais recursos
estivessem esgotados.

21 – No período conhecido como Primeira República,
predominou, no Brasil, uma forma de poder
identificada como coronelismo. O coronelismo
correspondeu a um sistema político dominado por
uma relação de compromisso entre o poder privado
decadente e o poder público fortalecido. Sobre esse
assunto, assinale o que for correto.
01) O compromisso estabelecido entre o poder do

coronel e o poder do Estado é explicado face ao
fortalecimento das oligarquias, principalmente
no Nordeste  açucareiro.

02) Os grupos formados pelos principais coronéis
regionais e suas famílias dominavam os
governos dos estados.

04) O coronelismo teve origem no Império, com a
criação da Guarda Nacional, cujo chefe tinha a
patente de Coronel. Depois, os caboclos e
sertanejos estenderam o título a todo e qualquer
chefe político ou potentado local.

08) A oposição não tinha condições de se impor
para mudar o sistema político, pois a Câmara de
Verificação de Poderes impedia o acesso ao
poder de qualquer oposição, "degolando" os
opositores.

16) Nesse período, era comum o exercício da fraude
eleitoral. Os mortos "votavam" com a
conivência das mesas e era constante a
falsificação da assinatura do eleitor.

32) A instituição do regime federativo contribuiu
para a decadência do coronelismo, ao tornar os
estados independentes do poder central.

64) O compromisso entre o coronel (dono dos
votos) e o Estado era firmado por meio da troca
de favores. Como recompensa pela garantia dos
votos, o coronel tinha o juiz e o delegado de
polícia obedientes a seus desmandos e
caprichos.
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22 – Migrações internas sempre ocorreram no Brasil, mas
nas décadas de 1950–1960 houve uma
intensificação, sendo que esse período ficou
marcado pelos deslocamentos populacionais sem
precedentes em nossa história. Sobre as migrações
nesse período, assinale o que for correto.
01) Os moradores do Sul deslocaram–se para o

Centro–Oeste em busca de novas oportunidades
com a expansão da fronteira agrícola.

02) O Nordeste, que já chegara a conter quase a
metade de toda a população brasileira, entre
1950 e 1960 tinha apenas pouco mais de 30% da
população anterior.

04) As migrações regionais podem ser explicadas
em relação à atração dos polos econômicos
urbanos e das áreas de modernização agrícola.

08) Os nordestinos, mineiros, gaúchos e paranaenses
que saíram de suas regiões nesse período
tiveram sua saída motivada pelo desemprego,
seca, fome e concentração da grande
propriedade agrária.

16) Os migrantes que se deslocaram para São Paulo,
Paraná, Goiás e Brasília receberam o nome de
paus–de–arara ou candangos.

32) As migrações do Sul ocorreram, principalmente,
pela grande seca que castigou a região,
acarretando a perda de quase a metade da
população gaúcha e catarinense.

64) Para conter as migrações e evitar o vazio
demográfico, o governo passou a orientar os
deslocamentos, através de uma política de
assentamento, instituindo o I  Plano Nacional de
Desenvolvimento (IPND).

23 – Sobre as manifestações culturais produzidas no
Brasil colônia, no período compreendido entre os
séculos XVI e XVIII, assinale o que for correto.
01) A influência da cultura religiosa, disseminada

pelos jesuítas, somente deixou de ser
determinante com as transformações sócio–
econômicas ocorridas com o crescimento da
mineração no século XVIII. 

02) Nos séculos XVI e XVII, na literatura, além das
obras de caráter religioso, predominaram
crônicas, nas quais os europeus descreviam o
território e a população nativa do Brasil.

04) No século XVII, na literatura, destacaram–se
Gregório de Matos (1633–1697), que criticava a
cultura jesuítica, e o Padre Antônio Vieira
(1608–1697) que, em seus sermões, discutia,
entre outras questões, a escravidão do  negro
africano.

08) No século XVIII, o interior de Minas Gerais, a
região mais populosa e urbanizada da colônia,
foi o centro da produção musical, literária e das
artes plásticas.

16) Tomas Gonzaga da Costa foi um dos maiores
escritores do século XVII no Brasil. Entre as
suas obras, destacam–se as Cartas Russas, nas
quais ironizou os governantes holandeses do
Recife.
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24 – "Os cativos realizavam um grande número de
tarefas, sendo concentrados em sua maioria nos
pesados trabalhos de campo. A situação de quem
trabalhava na moenda, nas fornalhas e nas caldeiras
podia ser pior. Não era incomum que escravos
perdessem a mão ou o braço na moenda (...)
Fornalhas e caldeiras produziam um calor
insuportável, e os trabalhadores se arriscavam a
sofrer queimaduras. Muitos cativos eram treinados
desde cedo para esse serviço, considerado também
um castigo para os rebeldes." (FAUSTO, Boris,
História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995, p.80)
O texto acima refere–se às condições de trabalho a
que eram submetidos os escravos no Brasil colonial.
A respeito da escravidão na época moderna, assinale
o que for correto.
01) Nas primeiras décadas da colonização do Brasil,

predominou a escravidão do índio.
Posteriormente, os escravos africanos passaram
a representar a grande maioria da mão–de–obra
utilizada.

02) Enquanto no Brasil Colônia a relação de
trabalho predominante foi a escravidão, na
América espanhola o trabalho assumiu formas
variadas. A escravidão do africano foi comum
nas Antilhas e em algumas regiões litorâneas,
enquanto nas regiões de mineração predominou
o trabalho compulsório do índio.

04) O tráfico negreiro já era uma atividade exercida
pelos portugueses desde as primeiras décadas do
século XIV. Naquele período, o tráfico era
utilizado principalmente para fornecer
trabalhadores para a crescente indústria
portuguesa de beneficiamento de especiarias.

08) O crescimento da atividade mineradora no
Brasil, no século XVIII, embora tenha
possibilitado um grande aumento do número de
escravos, ampliou a participação do trabalho
livre na Colônia.

16) A instalação do Governo Geral, em 1549, foi
um marco significativo da luta dos setores
progressistas da sociedade brasileira contra a
escravidão. Foi a partir daí que se organizaram
os primeiros movimentos que deram origem à
campanha abolicionista.

25 – A Constituição de um país é um documento que
trata de todas as regras que orientam a vida em
sociedade: regras econômicas, regras políticas,
regras educacionais, regras sociais, etc. A
Constituição em vigor no Brasil foi promulgada em
1988. Sobre essa Constituição, assinale o que for
correto.
01) A Constituição conseguiu significativos avanços

no tocante à questão agrária, ao determinar que
as propriedades consideradas produtivas
poderiam ser desapropriadas para a reforma
agrária.

02) Essa Constituição declarou, pela primeira vez,
que a República Federativa do Brasil é um
Estado Democrático de Direito, isto é, uma
nação de cidadãos iguais entre si e governada
por leis.

04) Com a Constituição de 1988, os municípios
ganharam maior autonomia, passando a ser
regidos por leis orgânicas votadas por suas
próprias Câmaras de Vereadores.

08) As discussões em torno dos conteúdos a serem
contemplados nessa Constituição colocaram em
posição antagônica um grupo conservador
supra–partidário chamado Centrão e um grupo
de progressistas, formado por partidos de
esquerda e por uma parte do PMDB.

16) Essa Carta determinou que dois anos depois de
promulgada, seria feita uma consulta à Nação
brasileira para decidir a melhor forma de
governo: república (presidencialista ou
parlamentarista), ou monarquia (parlamentarista
ou constitucional).

32) As eleições para a Assembléia Nacional
Constituinte ocorreram em 1986 e foram
eleições independentes, isto é, eleições
realizadas com a finalidade exclusiva de eleger
políticos responsáveis por elaborar uma
Constituição para o país.
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26 – O período que se inicia na segunda metade do século
XVIII  e se estende até o final da segunda década do
século XIX marca, ao mesmo tempo, o apogeu e a
crise da colonização portuguesa na América. Sobre
esse período da história do Brasil, assinale o que for
correto.
01) Esse período marcou um revigoramento da

produção de açúcar no Nordeste brasileiro, em
razão tanto do desenvolvimento de novas
técnicas que estimularam a produtividade dos
canaviais quanto da chegada dos imigrantes
italianos àquela região.

02) Entre os principais movimentos de resistência à
dominação portuguesa que surgiram nesse
período, destacam–se a Inconfidência Mineira
(1789), em Minas Gerais; a Revolta dos
Alfaiates (1798), na Bahia e a Revolução
Pernambucana (1817), em Pernambuco.

04) Nos últimos anos da década de 1760, a produção
de ouro na região de Minas Gerais entrou em
colapso em razão do esgotamento dos veios de
aluvião e da limitação das técnicas então
empregadas em sua exploração.

08) A vinda da família real portuguesa para o Brasil
(1808) insere–se no contexto das "guerras
napoleônicas" e teve como causa imediata a não
adesão de Portugal ao Bloqueio Continental,
decretado por Napoleão em 1806, que
estabelecia que os países aliados da França
estavam proibidos de fazer comércio com a
Inglaterra.

16) O Tratado de Madrid (1750), firmado entre
Portugal e Espanha, procurou estabelecer as
fronteiras americanas dessas duas nações.  De
acordo com esse tratado, a região dos Sete
Povos das Missões, ocupada por jesuítas
espanhóis, deveria ser entregue à Coroa
Portuguesa. A resistência dos jesuítas espanhóis
em transferir suas missões para que o território
por eles ocupado fosse entregue aos portugueses
vincula–se às origens da "guerra guaranítica".

27 – No período compreendido entre os séculos XV e
XVII, a Europa Ocidental passou por significativas
transformações no âmbito econômico, social,
cultural e religioso. Sobre essas transformações,
assinale o que for correto.
01) Os intelectuais, ligados ao movimento

humanista, tomaram como ideal cultural o
homem da Antigüidade Clássica, cujo
individualismo aproximava–se dos valores da
recém–organizada burguesia.

02) A Contra–Reforma representou uma mutação
sem precedentes na história da Igreja Católica,
alterando os dogmas da fé cristã e estimulando a
reconciliação entre católicos e protestantes. 

04) Os descobrimentos marítimos impulsionaram o
desenvolvimento econômico–social europeu,
mas causaram a estagnação da produção artística
e intelectual devido ao contato com povos
bárbaros.

08) Dentre essas transformações, a principal ocorreu
no âmbito econômico e diz respeito à exploração
das áreas coloniais no século XVI, com base no
trabalho escravo e na instalação de indústrias, tal
como transcorria no continente europeu. 

16) As reformas luterana, calvinista e anglicana
manifestadas na Inglaterra, Bélgica e França,
respectivamente, determinaram a desagregação
das ordens jesuítas, abalando as atividades
missionárias no "Novo Mundo".

32) O Humanismo, a Reforma Religiosa e o
Renascimento constituíram movimentos
isolados que eclodiram na Europa Ocidental
visando, sobretudo, valorizar os signos da
unidade nacionalista, a evangelização e o
mercantilismo.

64) O Renascimento expressa um conjunto de
manifestações históricas desencadeadas pelas
modificações econômicas e sociais decorrentes
do desenvolvimento do comércio e da vida
urbana, podendo ser interpretado, no plano
cultural, como um elemento de ruptura com a
Idade Média e de difusão dos ideais humanistas.
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28 – As eleições de 1970 no Chile levaram  Salvador
Allende à Presidência da República. Pela primeira
vez, no continente americano, subia ao poder um
presidente socialista, escolhido pelo voto direto.
Três anos depois, Augusto Pinochet liderou um
movimento que retirou Allende do poder. Sobre esse
assunto, assinale o que for correto.
01) Em setembro de 1973, as forças armadas

chilenas, sob o comando de Augusto Pinochet,
bombardearam a sede do governo em uma ação
que levou Allende a fugir do Chile e a buscar
asilo político no Paraguai e depois no Brasil.

02) O governo norte–americano posicionou–se a
favor de Allende, fornecendo crédito para a
mobilização da resistência à Pinochet.

04) A vitória socialista desencadeou uma
mobilização social, com invasão de terras e
ocupação de fábricas, pressionando o governo
chileno a avançar além dos seus propósitos
originais.

08) Augusto Pinochet manteve algumas das
reformas de Allende, entre as quais as restrições
ao capital estrangeiro.

16) Pinochet estabeleceu uma das ditaduras mais
violentas da América Latina. Mais de 70.000
pessoas morreram ou desapareceram do Chile
nos anos setenta, e cerca de 200.000
abandonaram o país por motivos políticos.

32) Os setores da direita chilena ficaram
descontentes com Allende face às medidas
tomadas para o pagamento da dívida externa.
Entre tais medidas, podem ser ressaltadas a
privatização das minas de cobre, dos bancos e da
exploração do petróleo.

64) Duas correntes dominaram o cenário político
chileno na década de sessenta – de um lado, a
Frente de Ação Popular, formada por
comunistas, socialistas e democratas – de outro,
as tendências de direita, constituídas por
latifundiários, financistas, grandes industriais e
pelo Partido Democrático Cristão.

29 – Em  1833, o observador Peter Gasked teceu os
seguintes comentários sobre o sistema fabril inglês:
"Quando um estrangeiro passa pelas massas
humanas que se acumularam ao redor das tecelagens
e estamparias (...) não pode deixar de contemplar
essas 'colméias abarrotadas' sem uma sensação de
ansiedade e apreensão que beira o desalento"
(THOMPSON, E. P. Formação da Classe Operária.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, vol. 2, p.13).
Com base nessa exposição, assinale o que for
correto.
01) A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra,

na segunda metade do século XVIII, provocou
um processo de socialização dos meios de
produção e a redistribuição eqüitativa de
riquezas.

02) O crescimento desordenado da produção
agrícola e o fomento da produção artesanal
deflagraram um desenvolvimento urbano
desregrado.

04) O aumento do número de núcleos produtivos
domésticos organizados mediante o trabalho de
mestres,  contramestres e seus familiares
possibilitou  a expansão da indústria do algodão
e da lã em todo o território europeu durante os
séculos XVIII e XIX.

08) A organização da produção no sistema de
fábrica, consolidada com o advento da
Revolução Industrial, pautava–se pela divisão
do trabalho, pela hierarquização das atividades e
pela intenção de elevar os níveis de
produtividade através de artefatos mecânicos,
promovendo a concentração de imensos
aglomerados humanos nas áreas urbanas. 

16) A divisão técnica do trabalho fabril e a
mecanização da produção criaram as condições
necessárias para a manutenção das manufaturas
e para a expansão do comércio continental.

32) A Revolução Industrial foi um fenômeno
caracterizado por transformações econômicas,
tecnológicas e sociais   ocorrido na Inglaterra e
não em todo o território europeu.



GABARITO 1 UEM/CVU
Vestibular de Inverno/2000 - Prova 1 15

30 – O desenvolvimento decorrente dos avanços
tecnológicos no século XIX possibilitou um
significativo crescimento da produção industrial nos
países capitalistas. Todavia, a necessidade de
reinvestimento do excedente de lucros e da
manutenção de suprimentos estáveis de matéria–
prima (carvão, petróleo e ferro), entre outras coisas,
impulsionou a busca de novos mercados capazes de
garantir as necessidades do sistema capitalista.
Sobre o "Neocolonialismo" assinale o que for
correto:
01) Desde a primeira metade do século XVIII, os

Estados Unidos passaram a disputar zonas de
influência ideológica e econômica com a França
e com a Inglaterra, fator que permitiu que os
Estados Unidos adotassem o "protetorado"
administrativo no território indiano.  

02) No século XIX, a preocupação fundamental de
países capitalistas como a Bélgica e a Alemanha
foi a de buscar novos mercados abastecedores de
metais e de produtos tipicamente tropicais, para
garantir as bases do seu desenvolvimento
industrial.

04) O processo denominado "Neocolonialismo"
demarcou áreas de influência através de acordos
econômicos, desencadeando a partilha dos
territórios africano e asiático entre as principais
potências capitalistas mundiais.

08) A corrida colonial decorrente da expansão
capitalista americana restringiu–se à parte do
território africano, pois a Ásia manteve–se
economicamente isolada até meados do século
XX e imune às influências ocidentais.

16)  A Inglaterra assumiu a dianteira  na expansão
imperialista, sendo posteriormente seguida por
outros países, entre eles, os Estados Unidos e o
Japão, potências que acabaram ameaçando o
predomínio britânico em decorrência dos seus
avanços tecnológicos.

32) Interessados na expansão territorial de seus
domínios na Ásia, a União Soviética e a
Inglaterra criaram a "Sociedade dos Boxers", de
modo a viabilizar a construção de ferrovias que
possibilitassem a abertura do mercado asiático
aos produtos ocidentais. 


