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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 de rasura.

• Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos:  um na coluna das dezenas e um
na coluna das unidades, conforme exemplo ao lado: questão 18, resposta 06.

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.
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Comissão Central do Vestibular Unificado
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GEOGRAFIA

01 – O ecoturismo está em moda. Teste a sua capacidade
de viajar com conhecimento de causa ou de "dar
com os burros n'água" e "pagar o mico", assinalando
o que for correto sobre as potencialidades turísticas
do Brasil.
01) No Vale do Ribeira, isto é, na área da bacia

hidrográfica do rio Ribeira de Iguape, existem
muitas cavernas originadas do trabalho da água
sobre o calcário.

02) As cataratas do Iguaçu e das Sete Quedas
localizam-se no rio Paraná. A primeira delas
está associada ao desnível entre os leitos dos
rios Iguaçu e Paraná, na foz do Iguaçu.

04) O Pantanal Mato-grossense, que corresponde à
planície inundável do rio Paraná, é considerada
a região brasileira mais rica em diversidade de
espécies vegetais e animais.

08) A Chapada dos Guimarães situa-se no interior
do estado da Bahia. A lenda afirma que, por
estar no centro geodésico da América do Sul, no
município de Varginha, seja visitada por
extraterrestres.

16) O arquipélago de Fernando de Noronha situa-se
no oceano Atlântico, ao largo da costa
nordestina. A presença de golfinhos, de
tartarugas e de tubarões que vivem nas águas
límpidas do oceano, nesse local, constitui um de
seus principais atrativos.

32) O arquipélago das Anavilhanas localiza-se no
rio Negro e oferece aos visitantes a oportunidade
de conhecerem as matas dos igapós, com sua
variada fauna.

02 – Assinale o que for correto sobre o continente
africano.
01) Possuindo extensas áreas de savanas, a África,

assim como a Índia, destaca-se pela criação de
gado bovino leiteiro e de corte.

02) As taxas de natalidade são elevadas. Da mesma
forma, as taxas de mortalidade são muito altas,
devido à mortalidade infantil e à mortalidade
geral ainda muito significativas, à ineficácia dos
serviços de saúde, às inúmeras doenças que
acometem a população africana e às guerras
entre tribos ou grupos antagônicos.

04) As campanhas emergenciais de assistência às
populações africanas, desencadeadas pelos
países mais ricos, apenas atenuam os problemas,
pois atacam as conseqüências da miséria e da
fome e não as suas causas.

08) Cabo Verde, São Tomé e Príncipe são colônias
portuguesas localizadas na África Ocidental.
Angola e Moçambique, na África  Oriental,
deixaram de ser colônias de Portugal, por
iniciativa desta Nação, que abriu mão das
possessões coloniais.

16) A África do Sul foi colonizada por alemães,
tendo sido o maior reduto de sociedade racista,
no continente africano. Após a emancipação da
Alemanha, o País tornou-se palco das guerras
entre as tribos hutu e tutsi.

32) A África detém grandes reservas minerais,
destacando-se a extração de ouro e de diamantes
na África do Sul, dentre outros países. O
petróleo é explorado, principalmente, em
algumas nações da África Setentrional e
Ocidental.
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03 – Observando as figuras 1 e 2, assinale o que for correto.



4 UEM/CVU
Vestibular de Inverno/2001 - Prova 1 GABARITO 1

01) Na figura 1, a maior altitude aparece ao norte.
02) Na figura 1, o aglomerado A, que abrange a igreja e a repartição pública, está em altitude mais elevada do que o

aglomerado B, situado em posição mais setentrional que o primeiro.
04) As plantações ocupam, preferencialmente, os terrenos mais planos, dentro da área representada na figura 1.
08) O rio corre, no trecho representado na figura 1, de oeste para leste. As matas aparecem, principalmente, ao longo

da sua margem esquerda.
16) Observando-se, na figura 2, a sala de aula e a rosa-dos-ventos, pode-se dizer que a carteira de Cuíca está ao sul

da carteira de Boy e a sudoeste da de Godiva. A leste da carteira de Cuíca está Baruk e a oeste dela, está Pig.
Para ver Minerva, Cuíca olha para o norte.

32) Na figura 2, a carteira de Mel está na posição mais meridional dentro da sala, a uma distância superior a dois
metros das carteiras de Baruk e de Pig.

64) A sala de aula representada na figura 2 tem seis metros de comprimento por cinco metros de largura.

04 – Assinale o que for correto sobre a economia e a
sociedade dos países andinos.
01) No Equador e na Colômbia, os cultivos de

plantation, como o café, o cacau, a cana-de-
açúcar e a banana, destinam-se principalmente
ao mercado externo, como produtos de
exportação. Esses cultivos ocupam,
tradicionalmente, as terras quentes.

02) O milho e a batata são cultivados nos altiplanos
e destinam-se ao consumo interno. Nas terras
altas andinas, aparece, ainda, a criação de
lhamas, que atende à produção de lã.

04) A pesca é importante na costa do Chile,
associada à corrente fria das Falklands.

08) A Colômbia é um importante produtor de pasta
de coca que, depois de refinada, transforma-se
em cocaína. Nesse país, o comércio ilegal da
coca tem sido controlado por cartéis, como o de
Medellín e o de Cali.

16) A economia da Venezuela assenta-se sobre a
produção e a comercialização do petróleo. Na
década de 70, quando os preços do produto
tiveram enorme alta, o País viveu uma grande
euforia econômica e contraiu empréstimos no
exterior. Com as variações no preço do petróleo,
nas últimas décadas, a economia venezuelana
entrou em crise.

32) O povo andino é revolucionário e contestador.
Fujimori e Pinochet foram estadistas
importantes, responsáveis pela
redemocratização, respectivamente, do Peru e do
Chile, introduzindo uma política neoliberal e
banindo as ditaduras militares. Com isso, a
economia dos dois países apresentou, na década
de 90 do século passado, nítido crescimento.

64) O cobre e o estanho são importantes produtos
extrativos explorados pela Bolívia.

05 – Assinale o que for correto sobre os planaltos do
estado do Paraná.
01) O Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba

apresenta relevo tabular, esculpido em rochas
básicas, isto é, granitos e gnaisses.

02) O Segundo Planalto ou Planalto dos Campos
Gerais ou de Ponta Grossa é constituído,
principalmente, por rochas sedimentares da Era
Paleozóica. As formações rochosas de Vila
Velha, esculpidas pela ação erosiva da água,
situam-se nesse planalto.

04) As cidades de Campo Largo, Castro e Colombo
ficam no Planalto dos Campos Gerais e
destacam-se pela produção de azulejos e de
louças, devido à presença da matéria-prima, o
caulim.

08) O Terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava
é o mais ocidental dos três planaltos paranaenses
e destaca-se, dentre outras coisas, pela atividade
agrícola.

16) O Planalto de Guarapuava foi o único que não
recebeu colonos europeus vindos diretamente da
Polônia, da Ucrânia ou da Alemanha. Foi
colonizado pelos excedentes demográficos
vindos das colônias européias de Santa Catarina.
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06 – Grande parte das guerras do século XX tiveram
como motivo central o petróleo. As guerras do
século XXI poderão ser pela água. A advertência foi
feita por técnicos do Banco Mundial. O mundo está
ameaçado por uma crise geral de água. O precioso
líquido será, amanhã, a riqueza que dividirá o
mundo entre os que a têm e os que não a têm
(adaptação de texto extraído de PITTE, 1998).
Assinale o que for correto sobre o problema da
água.
01) A água atende ao consumo doméstico e é

também utilizada, em larga escala, nos
processos industriais e na irrigação de terras de
cultivo. A água pode ser retirada dos rios e dos
lagos (águas de superfície), extraída de
depósitos no subsolo e, até mesmo, dos oceanos.

02) O montante de água doce, nos continentes, é
superior à quantidade total contida nos oceanos.
O problema é que grande parte da água doce
está aprisionada nas geleiras e nas calotas
polares, nas reservas do subsolo e na forma de
vapor, não atendendo às necessidades da
humanidade.

04) A água utilizada na irrigação de culturas nas
zonas áridas infiltra-se no solo e acumula-se no
anel freático subterrâneo, ficando, dessa forma,
excluída do ciclo hidrológico. Essa é a principal
causa da escassez do produto.

08) O débito fluvial corresponde ao volume de água
escoado por um curso d'água e costuma ser
medido em m3/segundo. O débito de um rio
pode variar no decorrer do ano em função das
variações pluviométricas. Assim como existe
um regime pluvial, existe um regime fluvial. As
cheias correspondem a débitos fluviais
excepcionalmente elevados.

16) Substâncias tóxicas lançadas pelas indústrias
nos rios, lançamento de esgotos residenciais sem
tratamento e poluição das águas do lençol
freático pelo excesso de fertilizantes utilizados
na agricultura são alguns fatos que agravam o
problema da disponibilidade de água para as
atividades humanas.

07 – São muitas as formas de agressão ao ambiente. A
responsabilidade das ações recai sobre toda a
sociedade, envolvendo o governo e a população.
Assinale o que for correto sobre a questão
ambiental.
01) Os CFCs, como são chamadas certas substâncias

presentes, por exemplo, no interior das
embalagens de muitos aerossóis, são os
principais responsáveis pela destruição da
camada de ozônio. O "buraco" na camada de
ozônio é mais evidente no Pólo Sul.

02) As chuvas ácidas estão relacionadas às
emanações provenientes da decomposição do
lixo a céu aberto. Como os "lixões" são mais
comuns nos países pobres do hemisfério Sul, a
degradação da floresta Amazônica pelas chuvas
ácidas é um sério problema que o Brasil
enfrenta.

04) A inversão térmica consiste em uma alteração
permanente das temperaturas, causada pela
continuada emissão de calor pelas indústrias.

08) A utilização maciça de agrotóxicos, para
controlar a ação de insetos e de outros
organismos que destroem os cultivos, acaba
gerando, através da seleção natural, o
aparecimento de linhagens de organismos
resistentes aos venenos. Para combatê-los,
criam-se pesticidas cada vez mais potentes, que
ameaçam a saúde humana.

16) Latas, garrafas plásticas e embalagens sintéticas
são produzidas em grande quantidade, refletindo
novos hábitos de consumo. A reciclagem
(reutilização) desses produtos reduz o problema
da disposição do lixo descartado. Porém,
persiste o problema da pressão sobre os recursos
da Terra, isto é, da demanda cada vez maior de
matérias-primas da natureza.

32) Na Europa, a substituição do pastoreio extensivo
tradicional pela agricultura temporária, de
menor ação erosiva, favoreceu a criação do gado
estabulado, alimentado com ração. Uma
conseqüência foi o aparecimento da doença da
"vaca louca".

64) A destruição da biodiversidade, a diminuição da
quantidade de chuvas e a elevação das
temperaturas do ar são algumas das
conseqüências possíveis, em decorrência de um
desmatamento extensivo na Amazônia.
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08 – Assinale o que for correto sobre a moderna
agricultura comercial, caracterizada como
"agribusiness".
01) Resgata antigas relações de trabalho no campo,

como o arrendamento de terras e a parceria,
envolvendo os proprietários de terras, o
empresariado rural e os trabalhadores braçais.

02) Exige grandes investimentos de capital,
principalmente para sustentação de mão-de-obra
numerosa, que produz em regime de trabalho
intensivo.

04) Trata-se de uma atividade agrícola praticada nos
moldes de um empreendimento de grande porte,
voltada para o mercado tanto nacional como
internacional.

08) Caracteriza-se pela produção em larga escala,
pela procura constante do aumento da
produtividade e pela adaptação da produção às
exigências do mercado.

16) Apodera-se de grandes glebas, investindo, por
exemplo, em tecnologia avançada, em sistemas
de irrigação ou em emprego maciço de
fertilizantes e de pesticidas.

32) É própria das economias desenvolvidas, como a
norte-americana e a européia. O agronegócio
ainda não foi implantado nos países em
desenvolvimento, como o Brasil e a Argentina,
por exemplo.

64) Apesar de atender à lógica do mercado, para
atingir a sua máxima eficiência, prevê meios de
intervenção por parte do governo, tais como:
financiamentos especiais para aquisição de
insumos e de maquinário, políticas reguladoras
dos estoques - como forma de controle sobre os
preços dos produtos - e subsídios à exportação.

09 – Muitos problemas! É isso que ocorre com as
repúblicas que compõem a Comunidade dos Estados
Independentes - CEI, após o fim da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS. Assinale
o que for correto sobre as dificuldades que essas
repúblicas enfrentam.
01) São grandes as dificuldades dos habitantes da

CEI para a implantação da propriedade privada
da terra e para fazê-la produtiva. As safras
agrícolas têm sido fracas e as falhas no sistema
de distribuição agravam o problema.

02) Muitas fábricas apresentam estruturas obsoletas
e atraso tecnológico e não estão preparadas para
produzir bens competitivos no mercado.

04) Muitos países da CEI recorreram ao Fundo
Monetário Internacional e têm dificuldades em
adaptar-se às exigências do mesmo.

08) Na antiga União Soviética, as repúblicas tinham
uma economia autônoma, utilizando a matéria-
prima local em pequenas indústrias de bens de
consumo. Atualmente, elas procuram maior
interdependência, mas a rede de transportes e de
comunicações, em geral, não existe para dar
suporte ao abastecimento de matérias-primas.

16) Projetos de irrigação praticados por repúblicas
na região do mar de Aral desviaram os cursos de
importantes rios que abasteciam esse mar
interno, transformando uma grande extensão de
terras antes cultiváveis em um deserto.

32) A produção de energia é, em parte, suprida por
usinas nucleares, cujos reatores obsoletos
ameaçam a segurança da população.
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10 – Sobre a estrutura e a constituição da Terra, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A crosta terrestre apresenta duas camadas: uma

delas é denominada sial, sendo constituída,
principalmente, por silício e por alumínio; a
outra camada denomina-se sima e é formada,
principalmente, por silício e por magnésio. A
crosta terrestre tem espessuras variadas.

02) O manto corresponde a uma camada com
temperaturas muito elevadas. Terremotos e
vulcanismos estão relacionados com as pressões
exercidas pelo magma, que constitui o material
do manto.

04) O granito é uma rocha intrusiva bastante comum
na superfície da Terra. Forma-se pelo processo
de resfriamento lento do magma no interior da
crosta. O granito é formado por mais de um
mineral, sendo um deles o quartzo.

08) No norte do Paraná, ocorreram grandes
derrames de lavas que se resfriaram na
superfície da Terra, resultando na rocha
denominada basalto. O basalto é, portanto, uma
rocha extrusiva.

16) O calcário é uma rocha sedimentar formada por
restos de conchas marinhas. Quando a rocha
calcária sofre fortes pressões ou elevação da
temperatura, no interior da crosta terrestre, ela se
transforma em mármore. O mármore é, portanto,
uma rocha intrusiva.

32) O carvão mineral e o petróleo são combustíveis
fósseis que se formaram, principalmente, no
período Carbonífero. Resultam da decomposição
de organismos marinhos.

11 – Identifique o que for correto em relação aos diversos
impactos que as tecnologias modernas e os novos
modelos de desenvolvimento social e econômico
geram na economia mundial e também na
sociedade, em se tratando dos países de
industrialização recente ou em processo de
desenvolvimento, à exceção dos chamados "tigres
asiáticos".
01) Os grandes conglomerados econômicos com

sede em países desenvolvidos quase nunca
transferem aos países de industrialização recente
as tecnologias mais importantes, mas apenas o
direito ao uso e à engenharia, por exemplo, da
montagem de aparelhos.

02) Crises econômicas generalizadas, com queda do
crescimento da economia, resultando no
agravamento de problemas sociais.

04) Destruição de economias regionais.
08) Valorização da cidadania, da prioridade de

investimentos internos visando à justiça social e
à preocupação com o crescimento do mercado
interno, através do aumento do poder aquisitivo
da população.

16) Abertura do mercado internacional do trabalho,
com multiplicação de novas funções pouco
especializadas, integrando os trabalhadores
menos qualificados às economias regional e
mundial.

32) Grandes investimentos em pesquisas e em
projetos locais de desenvolvimento tecnológico,
em todos os ramos da ciência, procurando criar
tecnologias próprias e adequadas aos espaços
tropicais.

64) Abertura das fronteiras econômicas, em
detrimento das políticas de reserva de mercado e
de substituição de importações.
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12 – Em relação à economia da região Nordeste do
Brasil, é correto afirmar que
01) a base econômica do sertão semi-árido é a

pecuária extensiva.
02) o petróleo e o gás natural são extraídos em

vários estados da região, com destaque para a
produção em terra, que supera a produção da
plataforma continental.

04) a atividade agrícola na região do agreste ainda
se caracteriza, em grande parte, pela policultura
familiar de produtos comerciais, bem como de
gêneros alimentícios para subsistência da
população local.

08) a região do Recôncavo Baiano identifica-se,
desde a época da colonização, pelas lavouras de
cacau e de algodão.

16) o pólo petroquímico de Camaçari e o distrito
industrial de Aratu situam-se na região
metropolitana de Salvador.

32) São Luís, capital do Maranhão, abriga um
importante complexo siderúrgico associado à
mineração de manganês, proveniente da
Amazônia Ocidental.

13 – Considerando-se a posição astronômica e a situação
geográfica, assinale a(s) alternativa(s) correta(s)
sobre os climas, no território brasileiro.
01) Genericamente, de sul para norte, encontram-se

escalonados os climas subtropical, tropical e
equatorial.

02) O clima semi-árido limita-se à extensão dos
estados nordestinos.

04) A presença predominante do clima subtropical,
na região Sul, está associada aos efeitos da
latitude.

08) A ação das frentes frias provocadas pelo
deslocamento da massa de ar Polar Atlântica
limita-se à região Sul do Brasil.

16) A presença, durante o ano todo, de elevadas
temperaturas médias - 30°C a 35°C - e de uma
elevada e constante pluviosidade - 2.500mm a
3.000mm - caracteriza o clima tropical
dominante no interior do Brasil.

32) A maior parte do território da Amazônia
brasileira caracteriza-se pelo domínio do clima
equatorial. 

14 – Assinale o que for correto sobre a região Norte do
Brasil.
01) A navegação fluvial é o principal meio de

contato permanente com as demais regiões
brasileiras.

02) A riqueza de sua rede hidrográfica, o grande
volume de água dos rios, o baixo custo de
instalação das redes de transmissão e o relevo
acidentado fazem dessa região, potencialmente,
a mais promissora produtora de energia elétrica
do País.

04) É a única região brasileira que se estende por
terras tanto do hemisfério Norte como do
hemisfério Sul.

08) A pecuária é uma atividade econômica que vem
ganhando importância, na região,
desenvolvendo-se, por exemplo, ao longo dos
eixos de penetração das rodovias que vão de
Belém a Brasília e de Brasília ao Acre.

16) O principal pólo industrial corresponde à cidade
de Manaus, voltado, basicamente, à montagem
de aparelhos eletro-eletrônicos.

32) A mineração em larga escala está presente em
Carajás, no Pará, com destaque para a extração
do ferro. Também ocorre atividade mineradora
importante na Serra do Navio, no Amapá, com a
extração do manganês e, no Estado de
Rondônia, com a exploração da cassiterita.

15 – A expansão do sistema agrícola de rotação de
culturas soja-trigo, no Sul do Brasil, está
tradicionalmente associada
01) à ocorrência dos extensos terrenos cristalinos do

planalto Atlântico.
02) à presença dos férteis e aplainados terrenos da

Depressão Periférica.
04) à existência de extensas superfícies de

topografia suave e de solos férteis decorrentes
da decomposição do basalto.

08) à ocupação das extensas áreas de terrenos
sedimentares cobertos pela vegetação dos
campos meridionais.

16) ao domínio do clima temperado, com verão
quente e úmido e inverno seco e suave.

32) à fertilidade dos solos na região da campanha
gaúcha. 
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HISTÓ RIA

16 – Em janeiro de 1961, Jânio da Silva Quadros assumiu
a Presidência do Brasil, tendo sido eleito com mais
de 6 milhões de votos, a maior votação conseguida
por um candidato à presidência da república, até
aquela época. Sobre o governo de Jânio Quadros,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Ao assumir a Presidência do Brasil, Jânio

encontrou o país em mais uma crise financeira.
Para contorná–la, desvalorizou o cruzeiro e
controlou os salários, ao mesmo tempo em que
criou inúmeras comissões de inquérito para
descobrir irregularidades no serviço público.

02) Durante seu mandato, Jânio Quadros procurou
fazer uma "reforma moral" no país. Para tanto,
proibiu as corridas de cavalos nos dias úteis e as
brigas de galo. Proibiu, também, as misses de
desfilarem usando maiôs cavados.

04) Apoiado por Getúlio Vargas, Jânio dizia ser um
seguidor do "petebismo", portanto, um
continuador da política trabalhista empreendida
por Vargas.

08) Antes de completar sete meses de governo,
Jânio Quadros renunciou à Presidência do
Brasil.

16) No decorrer de seu mandato como presidente, o
Brasil criou a Sudene, dando condições para o
desenvolvimento do Nordeste, que sofria com as
secas e a fome periódicas.

32) Ao tomar posse, num gesto de ironia, Jânio
Quadros desinfetou a poltrona presidencial onde
o candidato concorrente, Fernando Henrique
Cardoso, havia sentado.

64) Apesar de ter sido eleito com o apoio da UDN,
um partido conservador, Jânio tomou atitudes
contrárias aos conservadores. Primeiro, decidiu
que o Brasil não participaria do bloqueio
comercial que os norte–americanos faziam à
Cuba; segundo, condecorou o astronauta russo
Yuri Gagarin e, terceiro, condecorou o líder
revolucionário e ministro do governo cubano
Ernesto "Che" Guevara.

17 – Em 1898, no governo de Campos Sales, nove anos
após a instauração do regime republicano, o Brasil
encontrava–se em profunda crise financeira. A
dívida externa aumentava mais e mais e, para
solucionar essa questão, foi proposta a fusão de todo
débito brasileiro para ser renegociado no futuro, um
processo que se tornou conhecido como funding
loan. Com relação a essa questão, assinale o que for
correto.
01) O acordo financeiro implicou a mudança da

moeda brasileira, que sofreu uma
desvalorização, perdeu três zeros e passou a ser
denominada cruzeiro.

02) O funding loan colocou o Brasil numa situação
privilegiada dentro da América Latina,
dificultando a formação de um mercado comum
no Cone Sul, pois a Argentina, o Uruguai e o
Paraguai não conseguiram renegociar suas
dívidas nas mesmas condições que o Brasil.

04) O objetivo de tal acordo era restaurar as finanças
da República, o que agradava, especialmente,
aos cafeicultores.

08) Nem bem nascia a República e o país já se
encontrava nas mãos do Fundo Monetário
Internacional, especialmente, dos banqueiros
norte–americanos.

16) O Ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, tirou
dinheiro de circulação e queimou–o para
valorizar o mil réis, que estava bastante
inflacionado.

32) Por esse acordo, o país credor suspendia,
durante algum tempo, a cobrança de juros de
empréstimos anteriores, e o país devedor,
através de novo empréstimo, poderia criar
condições materiais para saldar seu débito.
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18 – Leia o texto:
"Os bispos devem ser irrepreensíveis, sábios, castos
e bons dirigentes de seus bispados; o concílio pede
que cada um seja sóbrio em sua mesa e coma pouca
carne. É também preciso que se acostumem a não
falar de assuntos ociosos durante as refeições (...)
Que logo abandonem os vícios e sigam as virtudes;
que nas roupas e no vestuário e em todos os atos
eles sejam honestos, como convém a um ministro de
Deus". (Decreto publicado pela segunda sessão do
Concílio de Trento, em 07/01/1546, in: ARRUDA,
José Jobson de A. História Moderna e
Contemporânea. São Paulo: Ática, 1977, p.45).

O documento acima foi produzido no contexto da
Reforma Religiosa do início dos tempos modernos.
Tendo o texto como uma referência, assinale o que
for correto.
01) O Concílio de Trento foi uma tentativa de a

Igreja Católica Romana rever seus dogmas,
simplificar os cultos e colocar em prática as
principais propostas dos reformadores.

02) O texto mostra que o alto clero não tinha vícios,
era virtuoso, honesto, sóbrio e comportava–se
segundo os princípios propagados por Jesus
Cristo.

04) O Concílio de Trento significou uma reação da
Igreja Católica Romana à expansão da Reforma
Protestante.

08) Entre as medidas tomadas pela Igreja Católica
naquele período, destaca–se a  restauração da
Inquisição. Os tribunais da Inquisição tinham
representantes em vários países e julgavam os
cristãos acusados de não seguirem a doutrina
católica. Com a Inquisição, a Igreja Católica
procurou impedir que a Reforma Protestante se
difundisse pelos países não atingidos pelas
idéias e pelas práticas reformistas.

16) Outras importantes formas de reação da Igreja
Católica à Reforma foram a organização da
congregação do Index – para censurar os livros
contrários à doutrina católica; a criação da
Companhia de Jesus, cujos membros (os
jesuítas) foram enviados a regiões do mundo
não–católicas, para difundir a sua fé.

32) A partir da Reforma, o vínculo religioso que
unia toda a Europa se rompeu de forma violenta.
A partir de então, católicos e protestantes
lutaram durante muitos anos. As guerras de
religião varreram toda a Europa, motivando
perseguições de ambos os lados.

19 – Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa
Ocidental sofreu uma série de transformações. A
União Soviética passou a intervir nos territórios de
onde os soviéticos tinham expulsados as tropas
nazistas. Desse modo, países como a
Tchecoslováquia passaram a se reorganizar segundo
as diretrizes soviéticas. Até 1968, a
Tchecoslováquia manteve–se dentro de tais
diretrizes, quando um novo governo buscou
imprimir reformas no país, visando a um
"socialismo humanizado", estimulando a
criatividade artística e cultural. Esse episódio passou
a ser conhecido como Primavera de Praga. Sobre
esse assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A postura do governo tcheco acarretou a queda

do regime socialista na Tchecoslováquia e
acelerou o fim do socialismo e da União
Soviética.

02) A Primavera de Praga motivou os comunistas
alemães a defenderem a reunificação da
Alemanha e a derrubada do Muro de Berlim.

04) Temendo que a Tchecoslováquia abandonasse o
caminho do socialismo, a União Soviética
invadiu o país, afastou o Secretário Geral do
Partido Comunista Tcheco e colocou, em seu
lugar, um governante alinhado com Moscou.

08) As expectativas dos tchecos foram apresentadas
no manifesto "Duas Mil Palavras", no qual se
reivindicava o pluralismo partidário e o
afastamento por completo das lideranças pró–
soviéticas.

16) A tentativa de liberalização do regime foi
sufocada pelos tanques soviéticos.

32) A Hungria, a exemplo da Tchecoslováquia,
abandonou o socialismo, num movimento
conhecido como Primavera de Budapest.
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20 – Em 1936, a Espanha era governada pela Frente
Popular, uma coalizão de partidos de esquerda que
pretendia imprimir uma orientação socialista ao
país. Os monarquistas e os direitistas constituíram
uma poderosa oposição a esse governo. O exército
espanhol, liderado por Francisco Franco, acabou por
se associar à oposição e, nesse mesmo ano, iniciou a
Guerra Civil Espanhola, que culminou com a
derrota das esquerdas e com o governo ditatorial de
Franco. Com relação a esse episódio, assinale o que
for correto.
01) O general Franco obteve reforço e armamento

da Itália e da Alemanha para esmagar as
pretensões da Frente Popular.

02) O apoio do Conselho de Segurança da ONU à
região espanhola controlada pelos bascos foi
decisivo para a desestabilização do governo de
Franco e para sua queda.

04) O franquismo foi uma forma de governo que
representava uma reação nacionalista às
frustrações da Primeira Guerra Mundial, uma
maneira de fortalecer o Estado intervencionista,
além de atender às aspirações de estabilidade
diante das ameaças revolucionárias de esquerda.

08) No decorrer da Guerra Civil, o general Franco
ordenou o bombardeio da cidade de Guernica. O
pintor espanhol Pablo Picasso, horrorizado com
o bombardeio da cidade, retratou a dor e o
sofrimento da população em uma tela intitulada
Guernica, que se tornou uma das obras–primas
da pintura.

16) Com a tomada de Madri pelas tropas de
Francisco Franco, em 1939, iniciou–se a
ditadura franquista, que só terminou em 1974,
com a Revolução dos Cravos.

32) A ditadura franquista foi um regime
extremamente centralizador. Toda e qualquer
manifestação contrária às suas disposições era
considerada ato de subversão.

64) Com o final da Segunda Guerra Mundial, as
democracias liberais dominavam a Europa, e a
Espanha, influenciada pelos países vizinhos,
acabou por depor o General Franco e se integrar
a essas democracias, em oposição às
democracias populares socialistas do leste
europeu.

21 – Leia o texto:
"A cada canto um grande conselheiro
que nos quer governar cabana e vinha,
não sabem governar sua cozinha,
e querem governar o mundo inteiro!

Muitos mulatos desavergonhados,
trazendo pelos pés aos Homens nobres;
postas nas palmas toda a picardia.

Estupendas usuras nos mercados
todos os que não furtam, muito pobres:
eis aqui a Cidade da Bahia."

(Gregório de Matos, na Bahia, no século XVII.
In: MOTA, C.G. e LOPES, A. História e
Civilização – O Brasil colonial. São Paulo:
Ática, 1995, p.62).

Tendo o texto acima como referência, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s) sobre o Brasil Colonial.
01) Segundo Gregório de Matos, a administração

colonial portuguesa, embora corrupta, era
caracterizada pela competência.

02) Na administração colonial portuguesa, havia
uma grande variedade de cargos, de funções e de
postos, ordenados de forma rigorosa e,  ao
mesmo tempo, muito complexa.

04) Nos dois primeiros séculos da colonização, a
vida rural predominou sobre a vida urbana. O
engenho,  unidade produtiva básica, dominou a
vida na colônia a partir de meados do século
XVI.

08) Esse poema de Gregório de Matos mostra o
quanto a Coroa portuguesa estava empenhada
em  uma radical reforma administrativa no
Brasil, no século XVII.

16) A expansão da produção açucareira no Brasil, a
partir do final do século XVI, contribuiu
decisivamente para a intensificação do já
existente comércio de escravos africanos.
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22 – Sobre a colonização inglesa da América do Norte,
assinale o que for correto.
01) Ao contrário do que ocorreu na América

Espanhola, não foi o Estado o articulador da
colonização inglesa da América do Norte. No
caso inglês, a colonização ficou a cargo de
particulares e de Companhias de Comércio. 

02) O processo de cercamentos de terras e a
expropriação dos camponeses  e as perseguições
religiosas e políticas foram fatores que
contribuíram decisivamente para que os ingleses
se dispusessem a vir para a América.

04) Ao contrário do que ocorreu na colonização
portuguesa, a Inglaterra não utilizou o trabalho
dos escravos na colonização da América.

08) A região das treze colônias da Inglaterra era,
originalmente, ocupada pelos Iroqueses e pelos
Algonquianos. Esses grupos indígenas foram
respeitados pelos europeus e integraram–se à
colonização. Os choques entre brancos e índios
somente ocorreram posteriormente, com a
chamada "marcha para o oeste" que levou à
interiorização da colonização.

16) Entre as milhares de pessoas que chegaram às
colônias inglesas da América do Norte, até
meados do século XVIII, um grande número era
de "servos por contrato", ou seja, eram
imigrantes europeus que pagavam as despesas
de viagem com um período de trabalho não–
remunerado obrigatório, na colônia.

23 – Leia o texto:
"É somente na minha pessoa que reside o poder
soberano... é somente de mim que os meus tribunais
recebem a sua existência e a sua autoridade; a
plenitude desta autoridade, que eles não exercem
senão em meu nome, permanece sempre em mim, e
o seu uso nunca pode ser contra mim voltado; é
unicamente a mim que pertence o poder legislativo,
sem dependência e sem partilha; é somente por
minha autoridade que os funcionários dos meus
tribunais procedem, não à formação, mas ao
registro, à publicação, à execução da lei, e que lhes é
permitido advertir–me o que é do dever de todos os
úteis conselheiros; toda a ordem pública emana de
mim, e os direitos e interesses da nação, de que se
pretende ousar fazer um corpo separado do
Monarca, estão necessariamente unidos com os
meus e repousam interinamente em minhas mãos".
(Resposta do Rei Luís XV ao Parlamento de Paris,
na sua sessão de 03 de março de 1766).
O texto acima refere–se a uma particular forma de
organização do Estado Moderno. A seu respeito, é
correto afirmar que

01) o texto refere–se ao Estado absolutista da época
moderna, decorrente do surgimento dos Estados
Nacionais, que significaram uma centralização e
unificação administrativa e, por conseguinte, a
eliminação da autonomia dos poderes locais e
das cidades.

02) o Estado Nacional da época moderna
possibilitou a arrecadação de impostos por parte
da monarquia. A tributação "real", por sua vez,
tornou possível ao Estado Moderno custear as
despesas com a "burocracia" e com a
organização de um exército nacional.

04) a unificação monetária e do sistema de pesos e
medidas já vinha ocorrendo naturalmente na
Europa e se constitui em um fenômeno social
que independe completamente da centralização
do poder que ocorreu com o surgimento dos
Estados Nacionais.

08) ocorre, nos estados nacionais, a imposição da
justiça real, que se sobrepõe à justiça senhorial.

16) o texto mostra a disposição de Luís XV,
primeiro ministro francês do final do século
XVIII, de buscar um entendimento que evite o
confronto com o parlamento .

24 – Na segunda metade do século XVIII, iniciou–se, na
Inglaterra, um processo de desenvolvimento da
produção mercantil, conhecido como Revolução
Industrial. A esse respeito, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Além da Inglaterra, os Estados Unidos da

América foi o único país a viver uma revolução
industrial no século XVIII. A razão disso é que,
naquele período, sendo colônia inglesa, os
Estados Unidos faziam parte da Inglaterra.

02) A Revolução Industrial conduziu a Inglaterra a
uma crescente urbanização e a um crescimento
demográfico.

04) Entre os principais resultados da Revolução
Industrial, está a configuração da sociedade em
duas classes básicas: a burguesia industrial
(classe que passa a deter o controle dos meios de
produção) e o proletariado (constituído pela
massa de trabalhadores assalariados).

08) O sistema fabril pressupõe a existência de um
homem sem condições de garantir sua
subsistência e disposto, por conseguinte, a
vender sua força de trabalho. Nesse sentido, a
expropriação dos camponeses contribui para
explicar o porquê da  Revolução Industrial ter
ocorrido na Inglaterra.

16) A Revolução Industrial, ao desenvolver a
produção massificada e uma grande divisão do
trabalho, levou à proletarização dos
trabalhadores e provocou a ruína dos artesãos.
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25 – Após mais de 15 anos de ditadura militar, no
começo dos anos oitenta, do século passado, o
Brasil vivia o processo de abertura lenta e gradual
do regime. O anseio popular por eleições livres e
diretas para a Presidência da República era cada vez
maior e, em fins de 1983, intensificaram–se as
mobilizações pela campanha para as eleições
diretas. Sobre esse movimento, assinale o que for
correto.
01) Os partidos de oposição lançaram a campanha

das "Diretas Já", para que o Presidente da
República fosse eleito por meio do voto
universal e popular e não por via indireta do
Colégio Eleitoral.

02) Paulo Salim Maluf, ex–governador de São
Paulo, era o candidato cotado pelos militares
para a sucessão presidencial por meio de eleição
indireta, uma vez que o sistema militar não
permitia que as eleições fossem diretas.

04) Apesar de todo esforço para a retomada da
normalidade constitucional, o Presidente eleito
pelo voto direto, Tancredo Neves, sequer
chegou a tomar posse, pois morreu antes de ser
diplomado como Presidente da República do
Brasil.

08) Numa disputa acirrada, as oposições, unidas,
conseguiram derrotar a ditadura militar, mudar a
Constituição e garantir o restabelecimento das
eleições diretas para Presidente da República.

16)  A proposta de mudança no sistema eleitoral foi
encaminhada, em forma de emenda
constitucional, pelo deputado matogrossense
Dante de Oliveira.

32) Segundo as leis em vigor, as eleições
presidenciais eram legítimas, pois quem escolhia
o Presidente da República era o Colégio
Eleitoral, composto por representantes eleitos
em eleições diretas, como os prefeitos, os
vereadores, os governadores, os deputados
estaduais e federais e os senadores.

64) Os militares foram vitoriosos no processo, pois,
com o apoio do PDS, presidido por José Sarney,
conseguiram derrotar a emenda constitucional
apresentada pela oposição.

26 – Nos primeiros sessenta anos do século XVIII, o
Brasil produziu, aproximadamente, a mesma
quantidade de ouro que o restante da América no
período de 1493 a 1850. Assim sendo, pode–se falar
na existência de um ciclo do ouro no Brasil. A esse
respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A descoberta de ouro atraiu um grande número

de homens para as regiões mineradoras. Esses
homens, oriundos de outras regiões da colônia, e
mesmo de Portugal, aventuravam–se na região
em busca de fortuna.

02) A chamada "Guerra dos Emboabas" (1708–
1709) foi resultado direto da ocupação da região
das minas gerais. Nessa guerra, os paulistas
uniram–se aos migrantes de outras regiões da
colônia para lutar contra os "emboabas", tribo
indígena que habitava a região e que resistiu ao
avanço do branco europeu sobre o seu território.

04) A região mineradora produziu, paralelamente,
riqueza e miséria. Sobretudo nas primeiras
décadas da mineração, ocorreram graves crises.
Assim sendo, a fome e a subnutrição crônica
foram comuns.

08) A descoberta de ouro obrigou a Coroa
portuguesa a criar uma  estrutura para fiscalizar
o pagamento dos tributos nas regiões onde era
praticada a mineração. A eficiência da
burocracia portuguesa fez que o contrabando e
os descaminhos fossem insignificantes durante
todo o século XVIII.

16) A região das minas gerais conheceu, durante a
mineração, uma crescente urbanização e o
surgimento de novos grupos sociais, com
funções bem distintas daquelas desempenhadas
até então pelos senhores e pelos escravos.
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27 – Após a Primeira Guerra Mundial, abriu–se um longo
ciclo de crises no capitalismo. No campo das artes, a
crise correspondeu a uma vigorosa crítica à estética
tradicional. No Brasil, o rompimento com o
tradicionalismo deu–se em 1922, com a Semana de
Arte Moderna e com o início do movimento
modernista. Sobre esse assunto, é correto afirmar
que
01) a vanguarda modernista estava atenta a tudo o

que se passava na Europa e entendia que a arte
deveria expressar o modelo europeu, como meio
de civilizar a cultura nacional.

02) os modernistas criticavam os sentimentos do
Romantismo e o discurso minucioso do
Naturalismo. Acreditavam que a arte não
deveria imitar a realidade, mas recriá–la.
Propunham uma ruptura com o passado
brasileiro em dois níveis: novos conceitos
estéticos e novos conceitos históricos e sociais a
respeito do Brasil.

04) o movimento modernista atingiu diversos
campos das artes e da literatura graças à
influência da imprensa que, desde o princípio,
mostrou–se favorável à divulgação e ao apoio
dos princípios modernistas.

08) os modernistas não queriam mais copiar
modelos franceses nem tratar de temas mais
europeus do que brasileiros. Procuravam falar de
assuntos que contemplavam a nossa realidade.
Para tanto, propunham a deglutição de toda a
influência estrangeira.

16) Jorge Amado, com a trilogia "Gabriela Cravo e
Canela", "Dona Flor e seus Dois Maridos" e
"Tieta do Agreste", inseria–se no movimento
modernista, apresentando uma Bahia na qual a
cultura afro–brasileira era sempre destacada.

32) as presenças mais expressivas do movimento
modernista foram, dentre outras, Anita Malfati,
Patrícia Galvão, Tarsila do Amaral, Oswald de
Andrade, Di Cavalcante e Vila Lobos.

28 – O início dos tempos modernos foi um período
marcado pelo movimento, pelas transformações.
Dentre os acontecimentos dessa época, destaca–se a
expansão ultramarina européia. A esse respeito, é
correto afirmar que
01) o espírito da cruzada, o ideal missionário, o

desejo de expansão da fé cristã presentes entre
os ibéricos foram fatores que contribuíram para
a realização da expansão ultramarina. 

02) o desenvolvimento das ciências foi decisivo
para as navegações. Nesse sentido, a aceitação
do conceito de que a Terra é redonda foi um
poderoso fator de estímulo às navegações.

04) a expansão marítima portuguesa, sobretudo a
viagem à Índia de Vasco da Gama, foi
imortalizada por Luís de Camões no poema
épico Os Lusíadas.

08) os descobrimentos do fim do século XV e do
início do século XVI ampliaram o espaço
geográfico dos europeus, e povos que se
desconheciam mutuamente entraram em contato.

16) a Inglaterra, no quadro geral das grandes
navegações, além de pioneira, teve uma
participação bastante intensa e inovadora
durante os séculos XV e XVI. No entanto, nos
séculos seguintes (XVII e XVIII), Portugal e
Espanha estiveram à frente desse processo.

32) as navegações possibilitaram a descoberta e a
colonização de territórios até então
desconhecidos pelos europeus e deram origem à
formação de Impérios Coloniais.
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29 – Ao final do século XVIII, as treze colônias inglesas
firmaram sua Declaração de Independência,
reivindicando o direito à resistência contra a
opressão da metrópole, pegando em armas para
defender sua liberdade e fundando a primeira
democracia moderna. Sobre a independência dos
Estados Unidos, assinale o que for correto.
01) A independência dos Estados Unidos repercutiu

negativamente na Europa e retardou a
independência das demais colônias da América,
pois as metrópoles européias reforçaram os
laços de submissão das colônias, frustrando os
sentimentos de libertação dos colonos.

02) Os Estados Unidos proclamaram sua primeira
constituição em 1787 que, em linhas mestras,
mantém, até hoje, os princípios da república
federalista, da eleição presidencial por um
período de quatro anos, da composição do
Congresso composto pela Câmara dos
Representantes e pelo Senado e de uma Corte
Suprema para resolver os conflitos entre os
estados e entre estes e a União.

04) Após a Declaração de Independência pelos
norte–americanos, a Inglaterra prontamente
reconheceu a autonomia das ex–colônias e
procurou tirar vantagens financeiras do novo
país, impedindo que a França e a Holanda
saíssem a sua frente nas relações comerciais.

08) Até a metade do século XVIII, a Inglaterra não
exercera um rígido controle sobre a América
colonial. O pacto colonial era, na prática,
bastante frágil, o que permitiu às colônias uma
relativa autonomia.

16) O processo de independência dos Estados
Unidos da América contou com a ajuda militar e
financeira da França, com o objetivo de
enfraquecer a Inglaterra.

32) A Inglaterra sempre exerceu uma severa
fiscalização sobre suas colônias. Essa atitude
desagradava profundamente os colonos e acabou
por motivar as revoltas que culminaram na
declaração de independência.

64) Através do Tratado de Versalhes, a Inglaterra
reconheceu a independência das treze colônias,
mas, pelo Ato de Quebec, impediu que as terras
ao sul fossem incorporadas às colônias
independentes, o que levou à Guerra dos Sete
Anos entre os norte–americanos e os ingleses.

30 – Em 1948, o Partido Nacional Afrikaaner assumiu o
governo na África do Sul e formalizou a política
segregacionista que marcou o país até a década de
1990. Essa política visava manter a população negra
separada em reservas, ou seja, o mais separada
possível da população branca. Sobre esse assunto,
assinale o que for correto.
01) O sistema de apartheid foi criado pelo governo

visando à separação radical e total entre brancos
e negros.

02) O Massacre de Sharpeville foi uma ação do
governo separatista branco contra os negros, que
acabou por impedir o surgimento de qualquer
resistência à opressão por quase 40 anos.

04) Nos anos 1980, em função do apartheid, a
África do Sul passou a sofrer boicote econômico
e cultural da maioria dos países que se
recusaram a enviar atletas para as competições
esportivas na África do Sul, e os atletas sul–
africanos não eram aceitos em jogos olímpicos.

08) Para justificar o apartheid, os afrikaaners
argumentavam que havia graus de civilização
diferenciados e que os antecedentes culturais
dos brancos e dos negros eram profundamente
diferentes, por isso era necessário que os dois
grupos se desenvolvessem separadamente.

16) A resistência à dominação branca na África do
Sul sempre se fez presente, pois o Congresso
Nacional Africano, surgido em 1912, ao definir
seu programa, em 1955, propôs que a África do
Sul fosse um Estado unitário, democrático,
pluralista e multirracial.

32) Nelson Mandela foi um dos líderes da
resistência sul–africana ao apartheid e acabou
tornando–se Presidente da República da África
do Sul.


